Välkommen till Huskvarna
HUSQVARNA RALLYT 4 juni 2022
Bäste Husqvarna-åkare! Tack för din anmälan till det 25:e HUSQVARNA RALLYT
Starten är förlagd till Stockmakare byn, precis utanför Husqvarna AB:s huvudport.
Målgång sker vid Gamla Smedjan i anslutning till Husqvarna Museum
Det finns goda parkeringsmöjligheter för bil, även med släp i närheten av starten.
Vid starten, som är bemannad från kl 7.00 hämtar du ut ditt startkuvert med startnummer, startkort, rallykarta, kaffe- och
måltidskupong, och den eftertraktade årtalsbrickan. Du som kommer på fredagskvällen kan hämta ut ditt startkuvert vid Gamla
Smedjan, alldeles bredvid Husqvarna Museum.
Första start MC lördag 4/6 kl. 09.00. Moped c:a 10.00 Fordonen startar med ca en minuts mellanrum. Banan går nordost om
Huskvarna och på asfalterade vägar.
För motorcyklarna är den ca 9 mil och för mopederna ca 5 mil. Första stoppet är vid OK/Q8 i Huskvarna för en liten kaffepaus.
Sedan åker vi Ådalsvägen mot Hakarps kyrka, Ramsjöholm och fikastopp hos Ölmstad IS. Mopedbanan går direkt till Krysset i
Ölmstad där MC banan ansluter från Gränna. MC kör efter fikastoppet vidare mot Ingeryd, Äng, Båget, Ravelsmark och Gränna
berget. Tillbaks till Gränna Hamn, Röttle, Västanå, Björstorp, Stamseryd, Alboga, Bunnvägen till Krysset i Ölmstad. Vidare mot
Flättinge, Skärstad, Lyckås, Säby, Vista Kulle, Kroatorpet och slutligen målgång vid Husqvarna Museum.
Bensin finns i Huskvarna och Gränna.
Efter målgång serveras lunch för rallydeltagarna i Gamla Smedjan vid Museet.
Lunch kan även köpas för andra än deltagande förare/passagerare.
Passa gärna på att besöka Husqvarna Museum som dagen till ära, håller öppet från kl. 11.00 till kl. 17.00.
Prisutdelning kommer att ske som avslutning på programmet, senast kl. 15.00.
Rallydeltagare som kommer på fredagen sväng av motorvägen vid avfart 100 Trafikplats Huskvarna Södra, kör rakt fram mot
centrum i rondell 1 och i rondell 2. I rondell 3 sväng höger, följ skyltning Fabriksmuseum, kör till skylt Parkering Museum, där
anvisning om camping finns. Museet håller öppet till kl. 17:00.
Vi kommer även att ha en enklare grillning vid 19 tiden på fredagskvällen vid Gamla Smedjan.
Du som anländer på fredag kväll och vill garagera mc+släp under natten har möjlighet att göra detta i Brandstationen (alldeles intill
startplatsen). Ni kontaktar då Magnus Johansson Gamla Smedjan, så ordnar han en gemensam garagering ca, kl. 21.00.
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 kör rakt fram mot centrum i rondell 1, och i rondell 2. I rondell 3 sväng höger, följ skyltning
Husqvama AB och sväng sedan vänster upp mot Husqvarna AB och parkeringsplats skyltad Rallydeltagare.
Väl mött den 3 och 4 juni.
Föreningen HUSQVARNA MOTORCYKLAR
Husqvarna Museum ( Husqvarna Fabriksmuseum )

Via avfart 100 på E4 från söder

Via avfart 100 på E4 från norr

