PROGRAM SVEDALA MOTOR- & VETERANDAG 2017
08.00

Storgatan och angränsade gator öppnas upp för uppställning av fordon. Infart
vid Stortorget från Kyrkogatan Alla utställare anvisas plats av funktionärer från
SVEDALA MK. Av säkerhetsskäl vill vi ha alla fordon på plats senast 09.45.
Veterantraktorer ställer upp på ”cirkusplatsen” på Ågatan. Transport med traktor
och special byggd vagn organiseras från Stortorget och tillbaka hela dagen. Man
får också åka i Räddningstjänstens bandvagn. Passa på och bjud Era barn på en
trevlig och säker tur med traktor och vagn eller bandvagn.

09.00

Veteranmarknaden öppnar på Stortorget.

10.00

Butiker öppnas i centrum. Svedala MK:s fikatält på Stortorget öppnas för
servering. (Efter 10.00 ingen körning på gågatan utan särskild eskort av
funktionär!)

10.00

Mc-klubben 69 kör in i kortege på Bankgatan och vår konferencier intervjuar
förare och representanter för klubben. Motorcyklarna ställs därefter upp vid
Stortorgets östra sida mitt emot Handelsbanken.

11.00

Utvalda traktorer från utställningen på Ågatan kör in i kortege på Bankgatan.
Förare och ägare intervjuas och det blir en historisk exposé från förr i tiden.

10.00-14.00 Räddningstjänsten visar upp sitt höjdfordon på utställningsplatsen vid Ågatan.
Trygghetsvärdarna visar sitt fordon och Du är välkommen att prata trygghet med
dem.
Ca 12.30

En trafikolycka med skadade passagerare spelas upp på utställningsområdet på
Ågatan. Det blir full uttryckning och den samlade Räddningstjänsten visar upp
sitt agerande kring räddning och säkerhet på en trafikolycksplats. Detta
arrangemang genomförs i samarbete med Räddningstjänsten i Svedala kommun.

11.00-14.00 Juryn går runt och gör sin bedömning inför valet av ”Best in Show 2018” i fyra
klasser plus ett fritt pris enligt beslut av Juryn.
14.15

Juryn meddelar sina beslut ”BEST IN SHOW”. Utdelning av 5 pokaler.

14.30

Vinstdragning vid scenen på Stortorget.
20 vinster dras bland deltagande fordonsutställare.

15.00

Avslutning av MOTOR- & VETERANDAGEN. Utställare lämnar under lugna
former.
Finns det frågor under dagen så är Du välkommen till SMK:s tält på Stortorget. Du kan också
kontakta någon av våra funktionärer i området som är utmärkta med GULA VÄSTAR.
Vill Du bli medlem? Du kan bli medlem GRATIS året ut i SMK:s tält på Stortorget!
ÄN EN GÅNG VÄLKOMNA TILL SMK:s MOTOR- & VETERANDAG 2018!
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