Historic Viking Rally 2019

Arrangementet skal samle en lang række
historiske racerbiler i et seriøst, kulturhistorisk,
professionelt og sikkert arrangement med
appel både til kørere og tilskuere i alle aldre og
køn fra nær og fjern.

Historic Viking Rally skal kunne tiltrække store
navne fra den historiske motorsport i deres
historisk interessante biler og –publikum, som
kan studere de fine biler.
Den historiske motorsport er i rivende udvikling
i hele Europa. Arrangementer som Goodwood
Festival of Speed og Goodwood Revival
Meeting i Sydengland, Oldtimer Grand Prix på
Nürburgring og Classic Days Schloss Dyck i
Tyskland, Mille Miglia i Italien tiltrækker
tilsammen flere hundrede tusinde tilskuere.
Mille Miglia 1000 er Europas største gadeløb,
og kører fra Brescia til Rom – og tilbage igen,
godt 1600 km.
Deltagerne
Danske og udenlandske kørere, som har
rådighed over en indregistreret klassisk bil fra
før 1990.

Historic Viking Rally skal også sætte Slagelse
kommune på europakortet for den historiske
motorsport med et stort professionelt og
velorganiseret arrangement hvert år.

Klasser:
1. Expert
2. Sport
3. Touring
4. Begynder
5. O-løb

Løbslængde
200 km
200 km
200 km
200 km
200 km

Billeder fra løbet i 2018:
Et regularity/turist rally for klassiske biler i
Slagelse og Skælskør den 11. maj 2019
Start/mål er på Nytorv i Slagelse, hvor Historic
Viking Rally i samarbejde med Business
Slagelse, Bilbyen Slagelse samt Ugenyt.

Her er også Drivers Lounge med catering til
deltagerne og sponsorer
Manøvreprøven i Skælskør er en dobbelt
behændighedsprøve hvor føreren skal manøvrere
bilen rundt på en snæver bane på tid – mens codriveren skal forsøge at undgå, at spilde vand fra et
glas på en bakke – som holdes i strakt arm ud af
vinduet. Det er underholdende….

Tilmeldingen åbner ca. den 15. marts, og
er på: http://www.knagen.dk
For yderligere info:
Ole Markussen
Tlf: +45 2331 8630

markussen.o@gmail.com
www.historicvikingrally.com
følg også løbet på
www.facebook.com/historicVikingRally.dk

