
Program
Fredag 3/8
18:00 – 21.00 Grillbuff é på Hotel Bellevue med irländsk/skotsk musik av Dreams of Drams
  Pris: 235 kr per person inkl. bordsva  en. (För er som köpt hotellpaketet ingår  
  evenemanget i priset.)

Lördag 4/8
08.30 – 10.00 Entusiastbilarna anländer  ll Stadsparken

08.30 –   Trubaduren S  g Sandberg underhåller på stora scenen. Han återkommer då  
  och då under dagen.

11.00 – 11.20 Invigning av kommunstyrelsens ordförande Catrin Hulmarker samt Motor- 
  historiska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist. Från Bri  sh Motor  
  Meet talar Hans Örtlund.

11.20 – 11.30 Hemliga gäster

11.30 – 12.00 Trubaduren Kenneth Holmström underhåller på stora scenen

12.10 – 12.20 Johnny Berg kör fl ygmotorn

12.30 – 13.00 Några intressanta fordon presenteras vid stora scenen

13.10 – 13.20 Johnny Berg kör fl ygmotorn

13.30 – 14.00 Trubaduren Kenneth Holmström underhåller på stora scenen

14.00 – 15.20 Stadsvandring med guide. Start: Hjo Turis  nforma  on. Pris: 60 kr per person.
  Max antal per guidning: 25 personer. Informa  on och förköp hi  ar du på:  
  h  ps://www.vastsverige.com/hjo/evenemang/stadsvandring/

14.00   Sista chansen a   lämna in röstsedlarna för People´s Choice.
   Lådorna fi nns på scenen.

14.00 – 15.00 S/S Trafi k lämnar hamnen för en rundtur på Vä  ern. Pris 100 kr per person.

15.30 – 16.00 Prisutdelning och avslutning

16.30  Fordonsparad genom Hjo centrum. De som önskar delta i paraden kör ut från  
  Stadsparken.

18.00 – 21.00 Grillbuff é på Hotel Bellevue med trubaduren Castor. Blandad musik med  
  inslag av irländskt. Medelhavsinspirerad mat. Pris: 235 kr per person inkl.  
  bordsva  en. (För er som köpt hotellpaketet ingår evenemanget i priset.)

Söndag 5/8
11.00  Skaraborgsrundan startar utanför Hotel Bellevue. En cirka sex mil lång resa  
  genom det skaraborgska landskapet och som avslutas med lunch. 
  Obs! Vill du vara med på lunchen måste det bokas på vår hemsida. Pris: 135  
  kr per person inkl. dryck.

Övrigt
• Hjo kommun erbjuder guidade trästadsvandringar, visning av Estrid Ericson-utställningen, 
dräktvisning. Kontakta turis  nforma  onen för närmare upplysningar.

• Tidningen Klassikers och Verktygsbodens Range Rover-projekt fi nns på plats under lördagen.

•  Christer Linde demonstrerar polerprodukter från Verktygsboden under lördagen.

•  Utställare och marknadsknallar fi nns på plats under lördagen. 


