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MOTORHISTORISKA SÄLLSKAPET I SVERIGE 
Automotive Historical Sciety of Sweden 

Djursholmsvägen 20A 
S-183 56 Täby 

Tel 08-702 07 06 
Mån. 19-21, tors 09-12 

 

Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Avesta. 
 
Kontrollera dina uppgifter där och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: Trafikplats Döda fallen. Grusplanen vid Koppardalen på Koppardalsvägen. 
 

 
 
Tid: Samling från 9  och start kl 10:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 10 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 

Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-911 16 44, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Hallstahammar. 
 
Kontrollera dina uppgifter och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: OKQ8-macken på Västeråsvägen i Hallstahammar. 
 
 
Tid: Samling från 10  och start kl 11:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 5 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 

Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-9111644, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Katrineholm. 
 
Kontrollera dina uppgifter och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: ST1-macken i korsningen Vassmogatan/Stockholmsvägen i Katrineholm. 
 
Tid: Samling från 9  och start kl 10:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 10 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 
Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-9111644, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Mariefred. 
 
Kontrollera dina uppgifter och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: Parkeringen vid hamnen i Mariefred. 
 

 
 
 
Tid: Samling från 9  och start kl 10:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 10 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 
Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-9111644, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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Djursholmsvägen 20A 
S-183 56 Täby 

Tel 08-702 07 06 
Mån. 19-21, tors 09-12 

 

Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Sigtuna. 
 
Kontrollera dina uppgifter och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: Parkeringen vid Stora Malmgatan i Sigtuna. 
 

 
 
 
Tid: Samling från 9  och start kl 10:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 10 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 
Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-9111644, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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Djursholmsvägen 20A 
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Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Uppsala. 
 
Kontrollera dina uppgifter och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: Parkeringen vid ICA Supermarket Väst på Enköpingsvägen. 
 

 
 
 
Tid: Samling från 9  och start kl 10:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 10 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 
Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-9111644, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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Automotive Historical Sciety of Sweden 

Djursholmsvägen 20A 
S-183 56 Täby 

Tel 08-702 07 06 
Mån. 19-21, tors 09-12 

 

Medlem av Motorhistoriska Riksförbundet 
 

 
 
BEKRÄFTELSE                                Stockholm den 1 augusti 2015 
 
Tack för Din anmälan och välkommen till MHS Jubileumsrally 2015 som körs den 15 augusti. 
 
I bifogad lista finns de uppgifter vi har noterat om de anmälda med startplats Örebro. 
 
Kontrollera dina uppgifter och återkom om det är något som inte stämmer. 
 
Startplats: Vattentornet "Svampen" nära Örebros östra infart på E18/E20. 
 
 
Tid: Samling från 9  och start kl 10:00 
 
Innan start får ni ett kuvert som innehåller information om rallyt, vägbeskrivning, frågor och uppgifter att 
lösa under vägen samt rallyskyltar för fordonet. 
 
Vi kommer att åka under lunchtid, så ta antingen med picknickkorg och stanna någonstans efter vägen, eller 
ät på något av de näringsställen som passeras. Vid målet kommer det att serveras fika. 
 
Vägsträckningen är c:a 10 mil lång. 
 
OBS! Om du inte kan komma till start, eller blir försenad, ring till någon av oss, så att ingen behöver stå och 
vänta i onödan. 

Hjärtligt välkommen önskar Rallykommitten! 
Nicholas Melin, tel: 070-817 94 27, e-post: webmaster@mhs.se 
Stig-Olof Olofsson, tel: 070-9111644, e-post: so.olofsson@gmail.com 
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