2022-07-13
VI BEHÖVER FUNKTIONÄRER!! 10 ÅRS JUBILEUM!
SVEDALA MOTOR-& VETERANDAG Lördagen den 27 augusti 2022, 07.00-16.00
SVEDALA MOTORKLUBB genomför den nu traditionella Motor- & Veterandagen sista
lördagen i augusti, den 27 augusti. Det blir det 10:e evenemanget sedan starten 2011, säger
SMK:s ordförande Bengt Persson. Vi har ju fått ställa in på grund av pandemin 2 år i rad!
För vår klubb är det ett mycket stort och viktigt arrangemang och vårt syfte är att visa upp vår
mångfasetterade föreningsverksamhet och givetvis särskilt intresset för Veteranfordon av
olika slag som en del av Sveriges kulturvärde.

I ÅR är det ett mycket enklare uppdrag! ENDAST LÖRDAGEN!
SMK behöver Din hjälp som funktionär för att vi liksom tidigare år ska kunna
genomföra ett säkert och trevligt arrangemang. Vi har ju som en del vet beslutat att
göra ett lika bra arrangemang, men ENKLARE! Vi kommer inte att resa de stora tälten
på torget, och därmed inget tungt jobb på fredag em. Behovet gäller således

ENDAST LÖRDAG 27 AUGUSTI.
Vi planerar att vi liksom tidigare är indelade i små grupper om 3-4 i varje grupp.
Grupp 1 hanterar Stortorget. Grupp 2 ansvarar för Storgatan sträckan från Bankgatan >
Hantverkaregatan. Grupp 3 tar hand om Hantverkaregatan /Hemköp > Marknadstorget.
Grupp 4 hanterar Marknadstorget samt sträckan Trädgårdsgatan > Långgatan.
Då behöver vi ca 20 funktionärer och det ger då utrymme för lite vila, fika och att själv strosa
omkring lite när veteranfordonen är på plats. Inget hindrar att Du som funktionär och har ett
veteranfordon tar med detta!
Infart är tänkt att ske från Kyrkogatan/Stortorget som vanligt. Vi ska genomföra en promenad
med Svedalas Gata-Park ansvarige person och få till flyttning av vissa blomkrukor, så att man
kan köra längs hela gatan. Som det ser ut idag så kan man inte det på grund av den så kallade
”Sommargatan” under maj-september.
I år har vi ett särskilt matlag under Therman Chylenskis ledarskap. Vi har köpt in nya fina 3x3
tält med SMK logga som vi sätter upp lördag morgon och här kommer vi att sälja grillad korv,
dryck mm. Det blir tre (3) grillplatser och särskild personal är redan avdelad för dessa
arbetsuppgifter.

Genomgång och frukost 07.00
I år har vi fått låna SVEDALA TRAFIKSKOLAs lokal med bakgård. Mitt på Stortorget vid
busshållplatsen . Här blir det en kort genomgång kl. 07.00 och alla funktionärer bjudes på
frukost. Sen går vi ut till våra ansvarsområden. Utställare brukar börja att strömma till strax
efter 08.00

Jury och priser som vanligt!
I år består juryn av två experter! som väljer ut de fordon som ska få särskilt pris – ”Best in
show” – i sina respektive klasser veteranbil, mc, och veteranmoped. Den mycket erfarne
Staffan Hansson från Motorhistoriska klubben och vår egen SMK Ordförande Bengt Persson.
Utöver detta har vi Rune Björck från Motorhistoriska Klubben som kommer att gå runt och
intervjua olika fordonsägare. Rune Björck skriver artiklar i olika motor tidskrifter och har ett
långt förflutet vad gäller veteranfordons hobbyn!

Radioutsändning på 92,8 och levande musik!
Radio4You direktsänder från torget 10.00 - 12.00 och gruppen PRIME TIME spelar live
13.00-14.30!
MC klubben ”69orna” kommer med bullrande och mullrande maskiner vid 10-tiden och det
blir en presentation av deras motorcyklar.
Planeringen har nu pågått sedan början av året och i princip är allt klart. Det går åt en hel del
funktionärer från Svedala Motorklubb som behövs för att lotsa alla utställare rätt och se till att
allt löper friktionsfritt och säkert. Det är också ett krav vi har på oss i Polisens tillstånd.

LUNCH till alla funktionärer!
Alla funktionärer blir bjudna på lunch under dagen.

KAN DU STÄLLA UPP SOM FUNKTIONÄR?
Vi hoppas att Du kan det!
Skicka ett mail till undertecknad och anmäl Dig!
hans@jarvestam.se
eller ring mig på 0733-483907
Vi ser fram emot många SMK krafter denna dag och hoppas att vi får ett fint arrangemang
och bra väder.

Bästa SMK hälsningar

Bengt Persson

Hans Järvestam

Ordf. Svedala Motorklubb
070-549 3147

Planerings- och genomförandeansvarig
0733-483907

