Välkommen till rallydagarna i
Göteborg 26 – 28 augusti 2022
Rallyt ingår som en del av firandet av Räddningstjänsten
Storgöteborgs 150 års jubileum. Museiföreningen och
Räddningstjänsten arrangerar detta tillsammans.

Den centrala platsen för 2022 års rally
är räddningstjänstens utbildnings- och
övningsanläggning vid Färjenäs på
Hisingen vid Älvsborgsbron –
Dalanäsvägen 30. Vid infartsgrinden
kommer ni att tas emot och prickas av.
I vagnhallen vid ”brandstationen” är
sekretariatet beläget och här bjuds ni
på smörgåsfika. Varje anmäld
organisation kommer att få en påse med bl.a. id-brickor (som skall bäras under hela
besöket), skylt med startnummer, deltagarlista, matkuponger, startlista och annat smått och
gott som kan vara användbart under
rallydagarna. Plats för parkering och
garagering av fordon, veteran- och
transportfordon, anvisas också. Även
parkering av deltagares privatbilar kan ske
inom området men boende i husvagnar
och husbilar är ej tillåtet. BHS-årsmöte
kommer att hållas i en lokal inom området
och strax intill finns restaurangen där
grillkvällen genomförs under kvällen och på gångavstånd finns hotellet vid Eriksberg.
Starten för lördagens rally är förlagt till Färjenäs och körsträckan blir omkring 5 mil i de
sydvästra delarna av Göteborg. Veteranbuss kommer att medfölja för dig som inte är
besättning men ändå vill följa med. Fika och lunch under rallydagen ingår i deltagaravgiften
vilken både besättningen på fordonen och medåkare i bussen får betala.
Banketten hålls i restaurangen på Hotell 11 vid
Eriksberg där troligtvis de flesta kommer att bo.
Väljer du att bo på fastlandet har busslinje 16
sin hållplats Eriksbergstorget utanför hotellet
och i centrum heter hållplatsen Nordstan. Vill
du åka med hamnfärjan Älvsnabben så har den
sin tilläggsplats Eriksbergs Färjeläge intill
hotellet och på fastlandet är då tilläggsplatsen
Stenpiren.

Tider:

Fredag 26 augusti










Kl. 12:00 – 17:00
Kl. 17:00 – 18:00
Kl. 19:00 –

Sekretariatet är öppet för ankomstregistrering
BHS-årsmöte i byggnaden Pater Noster
Grillkväll vid Restaurang Karl IX intill anläggningen

Kl. 08:00 – 09:00
Kl. 09:00 –

Förarmöte i byggnaden Pater Noster
Start Färjenäs
Stopp Fiskebäcks Hamn
Lunch (plats meddelas senare)
Mål/fika (plats meddelas senare)
Bankett i restaurangen Hotell 11

Lördag 27 augusti

Kl. 19:00 –

Söndag 28 augusti
Kl. 08:00 –

Sekretariatet är öppet för avresa

Boendet:




Hotell 11, Maskingatan 11 vid Eriksberg på Hisingen.
Bokning sker till hotellet e-post: q.11@choice.se , telefon 031 – 779 11 60
Bokningslänk: https://www.nordicchoicehotels.se/veteranbrandbilsrally2022/
OBS! Sista avbokningsdag av rum är den 25 maj 2022.
Enkelrum/natt, inkl. frukostbuffé: 1 690 kr. Dubbelrum/natt, inkl. frukostbuffé: 1 890 kr.
Deltagare bokar och betalar själva med kort. Rum kan tas i anspråk från kl. 15:00.
Lilleby Camping med stugor, Lillebyvägen 100, Torslanda (Göteborgs Camping AB).
Bokning på telefon: 031 – 38 50 600 eller 073 – 5 137 100.
4-bäddsstuga/natt: 1 190 kr. Husvagn/natt: 350 kr.
Deltagare bokar och betalar själv samt svarar själv för transport till och från Lilleby, Färjenäs
och Eriksberg, avstånd ca 15 km.

Grillkvällen:


Restaurang Karl IX, Karl IX:s Väg 20, Färjenäs (intill utbildningsanläggningen).
Hamburgare med tillbehör erbjuds efter anmälan men dryck ingår inte utan får köpas
i baren. För den som vill ha specialkost löser restaurangen det på plats. Gångavstånd
från Hotell 11, ca 15-20 minuter utefter hamnen. Transport mellan hotellet och
restaurangen kommer ev. att finnas för de som önskar. I anslutning till restaurangen
finns den delvis nyanlagda Färjenäsparken där det första Göteborg anlades 1603. Är
vädret skapligt, passa på att ta en promenad i parken.

Lunch rallydagen:


Stopp för lunch kommer att ske någonstans längs körsträcka som i dagsläget inte är
bestämd. Till lunch erbjuds två alternativ, grekisk pastasallad eller kycklingsallad,
ange i anmälan vad som önskas och även om det önskas glutenfritt. Även bröd och
vatten ingår i lunchen. Kostnaden för lunchen, och fikan under rallyt, ingår i
deltagaravgiften efter anmälan.

Banketten:


Restaurangen Hotell 11, Maskingatan 11, Eriksberg.
En trerätters middag, inkl. bordsvatten och kaffe till desserten, erbjuds efter
anmälan, andra drycker ingår inte utan får köpas i baren. De som önskar specialkost
anger det på anmälningsblanketten och hotellet kan tillgodose de flesta önskemålen.
Under banketten kommer prisutdelningen m.m. att ske samt vi får lyssna lite levande
musik. Som vi tidigare meddelat är hotellets restaurang av byggnadstekniska skäl
uppdelad i två delar med en serveringsgång emellan vilket vi hoppas inte ställer till
det för oss allt för mycket och därför måste antalet deltagare i banketten begränsas
till max 150 personer.

Kostnader:





Deltagaravgift:
Grillkväll:
Bankett:
Medföljare i buss under rallyt:

200 kr/person, inkl. rallydagens fika och lunch.
120 kr/person, exkl. dryck, köps i baren.
470 kr/person, exkl. dryck, köps i baren.
200 kr/person.

Sista dag för anmälan är den 30 mars 2022.
Fakturan kommer att skickas ut efter slutanmälan och skall betalas senast den 30 april.

Skicka e-post med er anmälan till:
bhsrallyt2022@brandmuseet-storgoteborg.se
För mer information: 070-392 28 93 Lars Bolsing

VÄLKOMNA TILL GÖTEBORG OCH EN RIKTIGT TREVLIG RALLYHELG
önskar
Museiföreningen Räddningstjänsten Storgöteborg
Räddningstjänsten Storgöteborg
Brandhistoriska Sällskapet

