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Häng med oss till Tyrolen!
Vi på Classic Motor gillade 
Tyrolen så mycket att vi  
bjuder in dig och din bil att 
följa med på samma resa  
lördagen den 11 september.
TEXT: ROBERT GUSTAVSSON & ANDERS NORDNER

Nej, vi ska inte bege oss till 1970-talets Innsbruck. Vi stannar i Blekinge och Småland, 
men avslutar ändå vår resa i Tyrolen. Vilka bilar känner du igen? Foto: Getty Images

Vill du åka på utflykt i gammelbilen med oss på Classic 
Motor? Vi startar, som i reportaget på de föregående 
sex sidorna, i Ronneby vid 10-tiden, lördagen den 11 
september. Har du långt att åka kanske du vill övernatta 
på Davids Kulle eller på Ronneby Brunn? Vi bjuder på 
frågesport utmed vägen, så det gäller att hålla korpglug-
garna öppna. 

Program
Vi utgår från Ronneby Brunn varifrån vi åker cirka 
klockan 10. Förmiddagsetappen går från Ronneby till 
Emmaboda eller Eriksmåla via Tving och Nävragöl – en 
sträcka på cirka 60 respektive 80 kilometer. 

Vid 11:30 tar vi paus för lunch,  antingen på Hotell 
Amigo i Emmaboda eller på Tyrolerstugan i Eriksmåla. 

Vi återupptar rallyt efter avslutad lunch och åker från 
Eriksmåla mot Tyrolen i Blädinge via Lessebo, Växjö 
och Alvesta, en sträcka på knappt 80 kilometer. 

Målgången i Tyrolen, Blädinge är beräknad till mellan 
klockan 15 och 16. Där vidtar fika och frivilliga aktivite-
ter som att delta i klassisk femkamp i folkparksstil, testa 
slänggungan, kika på radiobilarna eller varför inte gå på 
världens minsta folkparkmuseum? 

När det sedan börjar kurra i magen blir det mat från 
Opelgrillen – en ombyggd Opel Rekord. 

Vi hinner också med prisutdelning för dagens fråge-
sport samt folkets röst i vår Concours de Charme. 

Vill du bara kolla in bilarna på Tyrolen? Inga problem, Tyrolen kommer att ha öppet för 
allmänheten den här dagen. Håll utkik på www.classicmotor.se för mer information och 
uppdateringar. 

Anmälan
Antalet platser är begränsat till 50 bilar. Anmäl dig senast 31 augusti genom att skicka ett 
mail till classic@classicmotor.se. Skriv Tyrolen på ämnesraden. 

Pris: 450 kronor per person inklusive frukostbuffé på Davids Kulle eller på Ronneby 
brunn, lunch på Amigo eller Tyroler stugan samt fika och grillbricka på Tyrolen. 

Övernattning på Ronneby brunn eller Davids Kulle ordnar du själv genom att ta 
kontakt med respektive etablissemang. Ange Classic Motor när du bokar. 

Först till kvarn … nn

Häng med Classic Motor på resan från Ronneby till Tyrolen.

Du behöver inte köra Taunus och inte heller köra falsk-
skyltat. Men vi räknar med att du kör gammelbil.
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