STARTBEKRÄFTELSE
HUSQVARNA RALLYT 5 JUNI 2010

Bäste Husqvarna-åkare! Tack for din anmälan till HUSQVARNA-RALLYT den 5 juni!
Även i år är starten förlagd till Stockmakarebyn, precis utanför Husqvarna AB’s huvudport.
Vi startar i anslutning till den 1700-tals-miljö som var bostäder för stockmakarna vid Husqvarna Vapenfabrik.
Målgång sker vid Gamla Smedjan i anslutning till Husqvarna Fabriksmuseum.
Vid starten, som är bemannad från kl 7.30 görs anmälan fram till senast kl 8.30. Du får då ett startkuvert med startnummer,
startkort, rallykarta, kaffe- och måltidskupong etc.
Första start sker ca 9.00 och fordonen startar med ca. en minuts mellanrum. Banan går norr och öster om Huskvarna, för
motorcyklar är den ca. 8 mil. För mopeder är banan ca. 5 mil
Det blir kaffepaus utefter banan vid OKQ8 i Huskvarna och vid Svartorps hembygdsgård. Obs Efter målgång serveras lunch i
anslutning till målområdet. Lunch kan även köpas vid målgången till en billig penning för andra än deltagande förare/passagerare.
Passa gärna på att bese Husqvarna Fabriksmuseum som dagen till ära, håller öppet från kl. 10.00 till kl. 16.00.
Prisutdelning kommer att ske som avslutning på programmet, senast kl 16.00.
Traditionsenligt blir det ”i afton grill” på fredag kväll den 5 juni.
För er som anländer redan kvällen före kommer grillarna att vara tända vid Huskvarna-ån nedanför Smedbyn med start 18.00, då vi
samlas för trevligt samkväm. Du som vill ”campa” med tält, husvagn eller husbil, var vänlig kontakta funktionär som anvisar plats.
De som anländer på fredag kväll och vill garagera mc+släp över natten har möjlighet att göra detta i Brandstationen. Ni kontaktar
då Magnus Johansson vid ”grillen” så ordnar han en gemensam garagering kl. 21.00.
Vägbeskrivning. (se ljusblå markering på kartorna)
Rallydeltagare som kommer på fredagen och skall campa/grilla: Sväng av motorvägen vid avfart 100 Trafikplats Huskvarna
Södra kör rakt fram mot centrum i rondell 1, sväng höger i rondell 2, följ skyltning Fabriksmuseum kör till skylt Parkering
Museum där anvisning om camping finns. Fabriksmuseet håller öppet till kl. 17:00.
Rallydeltagare som kommer på lördagen och skall till startplatsen, markerat med ett S på kartorna: Sväng av motorvägen vid
avfart 100 Trafikplats Huskvarna Södra och följ vår egen pilning kör rakt fram mot centrum i rondell 1, sväng höger i rondell 2, följ
skyltning Husqvama AB och sväng sedan vänster upp mot Husqvarna AB och parkeringsplats skyltad Rallydeltagare.
Väl mött den 4 och 5 juni!
HUSQVARNA MOTORCYKLAR
Husqvarna Fabriksmuseum
Styrelsen

Via avfart 100 på E4 från söder

Via avfart 100 på E4 från norr

