
Oplev 
på Nytorv lørdag den 12. maj

Nytorv i Slagelse vil summe af mennesker og biler, nye og klassiske, og præcis kl. 10:00 vil 
bilentusiast og folketingsmedlem Henrik Brodersen sende den første deltager ud på ruten. 

Kom og vær med – med din klassiske bil:
Alle der ejer en klassisk bil kan kvit og frit udstille på 
Nytorv i tidsrummet 10:30 – 16:00. I den periode er 
deltagerne i Historic Viking Rally ude på ruten i Vest-
sjælland og gør ikke brug af deres parkeringspladser. 

Concour d’Elegance by Slagelse:
Vi har lavet et event der hedder CONCOUR D’ELE-
GANCE by SLAGELSE. Blandt udstillerne, som mø-
der op med deres klassiker, ikke nyere end 1981, 
præmieres bedste bil i kategorierne FØRKRIGS - 
SPORTSVOGN - FAMILIEBIL.

Dommerne vil gennemgå bilerne i tidsrummet 12:00-
13:30 og kl. 14:00 vil vinderne blive kaldt til Start/Mål 
portalen, hvor de vil blive præsenteret over højtaleran-
lægget på torvet. Præmierne overrækkes af byråds-
medlem Troels Brandt.

Det er ganske gratis at deltage i udstillingen.
De deltagende biler  i Concour d’Elegance by Slagelse 
kan deltage i konkurrencen med biler op til 1981. Man 
tilmelder sig i teltet på Nytorv i Slagelse inden kl. 12:00 
og får udleveret en sticker til forruden. Så kan dommer-
ne se man deltager i Concour d’Elegance by Slagelse.

www.historicvikingrally.com

Tid Aktivitet
08.00 De historiske rallybiler ankommer
10.00 Første bil sendes afsted på ruten
10.00-14.00  Bilbyen Slagelse udstiller nye biler
10.30-16.00 Concour d’Elegance
 Publikum vælger deres favorit. 

Tid Aktivitet
14.00 Præmieoverrækkelse i Concour’en
 Vinderen blandt publikum vinder et   
 gavekort på kr. 1000,-
10.00-17.00 Salg af øl, vand og sandwich
16.20 Første rallybil i mål

Hvad sker der på Nytorv:

Historic Rally Denmark 2018

Hvem støtter:

Nytorv i Slagelse vil summe af mennesker og biler, nye og klassiske, og præcis kl. 10:00 vil 

Løbet startes af Folketingsmedlem Henrik Brodersen 
kl. 10:00

Klip ud ✂

Publikums 
konkurrence
Vind gavekort på 1000 kr.

Hvilken bil synes du er den 

fl otteste blandt de udstillede 

historiske biler?

Svar:

Afl ever denne kupon i teltet på 

Nytorv senest kl. 13:00.

Næstvedvej 76
4230 Skælskør

Telefon 58 19 59 13

ApS


