Dags fö r det Frimureriska Klassikerrallyt 2018

Rallyt instiftades 2012 efter en idé av bröderna Lars Christofferson, Herman
Kihlstedt och Håkan Wasén med syfte att stödja nödlidande och att skapa en
familjesammanhållande, minnesrik och trevlig upplevelse för bilintresserade
deltagare.
Rallyts namn är ”Frimureriska Klassikerrallyt.”

Rallyavgiften går till S:t Johanneslogen S:t Jacobs inköp av (mjukis-) lamm till
de barn som förbereds för operation på Universitetssjukhuset i Linköping. Byte
av ändamål skall ske i samråd med rallyts stiftare och logerådet vid
Johanneslogen S:t Jacob.
Rallyts valspråk är: Varen vaksamme!
Rallyt utformas som en frågetävling där deltagaren EFTER rallyt får
tävlingsfrågorna. Frågorna skall om möjligt vara ”ogooglingsbara”.
Avgift per ekipage är minst 200 kronor. Senast en vecka före start skall
rallyavgiften vara insatt på Sankt Johanneslogen Sankt Jacob bankgironummer:
687-5538. Glöm inte att meddela namn, år och att betalningen avser
Klassikerrallyt.
Samling på Lilla Aska gård (vid Lilla Aska griftegård) den 10 maj från kl.
09.00 med start kl.10.00.

Avslutning sker på Rimforsa Strand kl. 14.00 med lunchbuffé à 175 kr.
Anmälan görs till Claes-Göran Strömberg strcla@telia.com senast den 1 maj.
Meddela bilmodell
Antal deltagare i bilen
Meddela ev. önskemål angående maten (allergier etc.)
Dessa fordon äger rätt att delta:
1. Vardagsbilar 1889-1980.
2. Cabriolet oavsett årsmodell.
3. Tvåsitsiga sportbilar.
4. Klassiska bilmärken t.ex. Alfa Romeo, Bentley, Bugatti, Ferrari, Jaguar,
Lamborghini, Porsche, Rolls Royce etc.
5. Vid tveksamhet kontakta arrangören.
6. Arrangören har också rätt att inbjuda icke frimurare genom märkesklubb
för sportbil eller klassiskt bilmärke. Dessa tävlar då i egen klass om
vandringspriset ”Daimlergrillen”.
Deltagare kan tävla enskilt eller som team, med ett lagnamn.
Rallyts segrare skall åta sig att anordna nästkommande års rally.
Förstapriset ”HORCH” skall liksom gästpriset ”Daimlergrillen” vara ständigt
vandrande.
Vinnare skall bekosta namnplattan på priset.
Linköping den 21 mars 2018
Lars Christofferson

Herman Kihlstedt

Håkan Wasén

Årets arrangörer är Torgny Söderberg och Claes-Göran Strömberg

