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HALMSTAD SPORTS CAR EVENT LÖRDAG 20 JULI 2019 10.00-17.00

NY SPÄNNANDE BIL KOMMER!
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JUBILARER:

Bentley 100 år

Mustang Boss 50 år
Triumph TR 6 50 år

FLYGUPPVISNING
LÖRDAG 20 JULI 2019
BROTTET HALMSTAD

JAGUAR I-PACE
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Nya Jaguar I-PACE är vår allra första renodlade elbil och den
första bilen i Jaguars historia att vinna priset Årets Bil i Europa och nu även i världen. Är du redo för din första tysta åktur
på 100 % el?
Vill ni veta mer eller boka provkörning ring 035-260 45 80

I-PACE SIGNATURE FE
400HK AWD AUT MY20
– 20-tums lättmetallfälgar
– Elektronisk luftfjädring
– Lyxiga LED-strålkastare med
karakteristiska varselljus
– 360° kamera
– Adaptive Cruise Control med
start och stopp
ERBJUDANDE
– Privatköp 929.900 kr
– Förmånsbil 899.900 kr
– Förmånsvärde 2.869 kr*

Bilen hittar du hos Bilmånsson British Cars
Kundvägen 15, 302 41 Halmstad
Tel: 035-260 45 80

Priset gäller Jaguar I-PACE Signature Fe 400HK AWD AUT MY20, förbrukning 21,2 kWh/100 km, CO2-utsläpp 0 g/ km, räckvidd upp till 470 km WLTP/540 NEDC. Miljöklass Euro 6.
Faktisk räckvidd är beroende av olika faktorer som hastighet, körsätt etc. Fri service de första 3 åren eller 100 000 km. Gäller ej Taxi. Garantier: 3 års fabriksgaranti eller 100 000 km,
3 års vagnskadegaranti, 6 års rostskyddsgaranti, 3 års lackgaranti, samt 3 års assistansförsäkring inom Europa. Batterigaranti 8 år (eller 160 000 km, det som inträffar först) med en
kapacitet över 70 %. *Förmånsvärde är beräknat netto per månad vid 50 % marginalskatt. Uppläggningsavgift 595 kr samt aviavgift 55 kr. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.
Med reservation för eventuella tryckfel och slutförsäljning. Lokala avvikelser kan förekomma. Erbjudandet gäller till och med den 1 augusti 2019.
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TEAM HSCE
LEDNINGSGRUPP
Ulf Crona Ordförande och Eventansvarig
Jag kommer hälsa utställare och samarbetspartners välkomna vid
grindarna. Härligt att möta förväntansfulla ägare av sina klenoder.
Det är alltid många fina välputsade bilar och det är alltid lika mycket
entusiasm, förväntan och ”nerv” sådär i början på dagen.

VÄLKOMMEN!

SOMMAR, SOL,
SEMESTER &
NJUTNING!
Halmstad marknadsför sig som upplevelsestaden. Det innebär naturligtvis ett stort ansvar, och att du som eventsökare har mycket
att välja på i sommarstaden Halmstad.

Har alltid haft ett stort intresse för sport - och specialbilar.

Vilka bilar har du själv?

BMW 650 Cabriolet -08 och Mercedes R 350

Anders Johansson Ekonomi och Marknad
På eventdagen kommer ni att möta mig vi insläppet till Brottet.
Tillsammans med funktionärerna i entré och kassa ska vi se till att
det blir smidigt att komma in, såväl för er utställare som för våra
samarbetspartners.
Jag har ett intresse för Volvo, och håller som bäst på att fixa med mina
klenoder.

Vilka bilar har du själv?

Volvo Amazon herrgårdsvagn -66, Volvo 144 -67 och Citroên 2CV

V

i som är engagerade i eventet har sedan vi stängde grindarna
den 21 juli 2018 påbörjat planeringen inför sommarens event
som blir det 9e i ordningen sedan starten 2011. Naturligtvis har
vi även tittat runt hörnet till 2020, då vi firar 10 år! Det kommer
du som besökare att märka av.
I år kör vi lördagen den 20 juli med samma vinnande koncept
som tidigare, fast med andra bilar och utställare. Vi hoppas att
du och dina nära och kära tar dig till Simstadion/Brottet och får
en upplevesedag för hela familjen.

Jag ansvarar för att allt kommer på rätt plats inom utställningsområdet, och att
alla faciliteter finns där de skall vara, som catering, toaletter, sjukvård,
storbildsskärmen med bild och ljud.
Jag är en riktig Volvo nörd och har sysslat med Volvobilar sedan barnsben.
Pappa var återförsäljare av Volvo i Östergötland. Har bl a kört bana med P1800
och kört rally

Vilka bilar har du själv?

S

yftet med Halmstad Sports Car Event är att våra besökare ska få
se över 300 privatutställda bilar av varierande märken och
modeller. Det som förenar är ägarnas vilja att visa den finaste,
starkaste, vackraste och mest unika sport-, tävlings- eller
specialbygga bilen. Våra sponsorer och partners visar nyheter
inom bilbranschen och bilvård och tillbehör. Allt överskott från
eventet går oavkortat till välgörenhet, där alla medverkar till att
göra skillnad. Sedan starten har vi delat ut över 500 000 kr till
olika organisationer.

E

ventet röner uppmärksamhet och erkännande, bland
annat i de utmärkelserna som eventet fått genom
åren. Vi är med och delar ut hederspriset i bilbyggarsveriges största gala, Greenlightgalan i Trollhättan
2016.
Vi strävar efter att hålla en kvalitativ nivå på utställare,
där kvalitet går före kvantitet.
Vi kan dock inte genomföra ett sådant här event
utan en frivillig funktionärsstab och fantastiska
samarbetspartners, som gör så att du som besökare
trivs och njuter. Därför vill Halmstad Sports Car Event
rikta ett stort tack för nedlagt arbete och stor generositet.
Det är ni som tillsammans med besökarna gör dagen.

B

Jan Modin Operativt ansvarig ,Brottet

oka in lördagen den 20 juli, kl 10.00- 1700
för Sveriges bästa sportbilsevent
Ulf Crona
Eventansvarig

Volvo P1800 E -71, Volvo 142 GL och Volvo XC60 -18

Per Edlund Anmälningar - Bilutställning
Jag tar emot, alla anmälningar och bilgruppen beslutar vilken
områdeskategori varje bil tillhör. Det är ett himmelrike för en biltokig när
någon unik drömbil anmäler sig och som både vi i gruppen gillar. Då vet
vi att det blir extra intressant för besökarna på eventdagen.
Varit intresserad av sportbilar och teknik sedan barnsben. Mekar själv
med det mesta. Intresset lutar åt italienska bilar.

Vilka bilar har du själv?
Alfa Romeo GTV 3.0 24v -02 och Volvo V60 -13

Lasse Lindström Strategisk eventutveckling
Jag har utvecklingsansvaret för konceptet Halmstad Sports Car
Event.
Jag driver företaget LinSon och är en av HSCE huvudsponsorer.
Storbilden med ljud samt filmning är vår uppgift under eventet.
Som företagare och som styrelseledamot i Halmstadtravet,
har jag med mig erfarenhet av att utveckla verksamheter

Vilka bilar har du själv?

Mercedes GTS AMG, BMW Z 4

Halmstad Sports Car Event
En programtidning i samarbete med KBMedia

Försäljningsschef:
Projektansvarig:
Layout:
Produktion och tryck:
Foto (om inget anges):

Gunilla Johansson
Ulf Crona
KBMedia
KBMedia
Magnus Karlsson / HSCE

Din Audiexpert
i Halmstad.
Välkommen till Svenstigs Bil.

Din Audiexpert
i Halmstad.

- Auktoriserad återförsäljare och Audiverkstad i Halmstad.

Välkommen till Svenstigs Bil.
- Auktoriserad återförsäljare och Audiverkstad i Halmstad.

Olofsdalsvägen 47, Halmstad, 035-7677600, svenstigs.se

14:38:33
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Lyssna och förundras
Edward and the Hayraiders
Edward C Johansson utgör tillsammans med Halmstadsprofilen Oa Larsson, Pix
Östergren, Jonas Stoltz och Joakim Dahlström bandet Edward and the Hayriders.
Gruppen brinner för Country och Rock´n Roll. Edward menar att någon måste föra arvet
vidare med dessa musikarter. -"Countryn är ärlig och man känner igen sig i texterna" och
gruppen har hämtat inspiration från storheter som Johnny Cash, Hank Williams, Ryan
Adams, Will Hoge och så förstås Elvis Presley.

Flyguppvisning 2019

Johan Gustafsson är en flygtokig kille från Dala-Järna.
Redan som 15 åring tog han sitt flygcertifikat, och har sedan
dess flugit åtskilliga timmar i sina flygplan.
Han tävlar som konstflygare, både med sitt segelflygplan och
sitt motor dito. På hans meritlista finns bl a titeln
Världsmästare i Advanced fflying, och han återfinns i det
svenska landslaget.
Med över 3 100 olika flygningar och en flygtid på över 1 300
timmar, varav över 370 tim i avancerad flygning, såväl
hemma i Sverige som ute i världen.
Hans segelflygplan, en SZD-59 Acro Glider, är utrustad med
bl a ledljud och rök för att ge åskådaren det allra bästa.

Du som var med 2018 fick njuta av en enskild uppvisning med en YAK-52 som
flögs av Mattias Nyberg, som även fungerar som HSCE uppvisningsledare.
Därefter flög en enskild SK 60 ur flygvapnet som med miljövänlig rök skapade
konster mot den blå himlen.
Brottet är för åskådaren perfekt för akrobatik i lufthavet, med havet som
inramning och helt fri sikt, samtidigt som träden runt Brottet kan skapa
överraskningar. Tyvärr har Flygvapnet avböjt medverkan i år, men återkommer
till vårt jubileum 2020.

• Avlägsnar defekter & repor
• Ökar glansen och
djupet i lacken
• Lämnar ett hålbart och effektivt skydd
• Extremt lättarbetad

Ni kommer att få avnjuta spektakulära uppvisningar och vår
speaker Håkan Brandt, tidigare stridspilot i Flygvapnet,
kommer att berätta mer före och under uppvisningarna.
Efter flyguppvisningarna kommer Johan ner till Brottet där
ni kan prata flyg med honom eller Håkan

Halmstad Sports
Sports Car
Car Event
Event 20
20 juli
juli kl
kl 10.00
10.00 -- 17.00
17.00
Halmstad
Sveriges bästa
bästa sportbilsevent
sportbilsevent
Sveriges

program
program

11.15
11.50
12.00
12.30
13.00
13.30

Halmstad Sports
Sports Car
Car Event
Event öppnar
öppnar
Halmstad
Bosse Bildoktor
Bildoktor och
och Peter
Peter Sundfeldt
Sundfeldt
Bosse
intervjuar utställare
utställare
intervjuar
Magi på
på scenen
scenen
Magi
Invigning
Flyguppvisningar
Edward &Heyraiders på scenen
2019 års stipendiater
Speciellt utvalda bilar på scenen

14.45
14.45
15.00
15.00
16.30
16.30
17.00
17.00

Prisutdelning
Prisutdelning barn
barn och
och företag
företag
Prisutdelning
Prisutdelning bilutställare
bilutställare
Bilutställarnas
Bilutställarnas parad
parad ut
ut från
från Brottet
Brottet
Halmstad
Halmstad Sports
Sports Car
Car Event
Event stänger
stänger

10.00
10.00

#510903

POLERKIT I VÄSKA,
OSCILLERANDE

2.795 KR

Komplett polerkit som innehåller vår oscillerande polermaskin inklusive polersvampar,
Pratts polermedel och lackförsegling som ger ett mycket fint resultat. Du får även 6 st
microfiberdukar för avtorkning av polerad yta, glasrutor och speglar.

KUNDTJÄNST

BUTIKEN I BORÅS

info@verktygsboden.se
033 - 20 26 50

Källbäcksrydsgatan 1
Mån-Fre 07-18, Lör 09-15

Vi reserverar oss för prisförändringar, slutförsäljning och feltryck.

NYHET
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BROTTET
Vid vårt bilevent lördagen 20 juli är brottet
avstängt för bad. Dagen innan eventet
börjar vi med att bygga upp scenen, matplatser/catering, samt utställningsplatser för
våra deltagare och samarbetspartners. Banderoller sätts upp på olika platser i brottet,

extra toaletter placeras ut. Vidare så finns
en storbildsskärm på 12 kvadratmeter, så
du kan se vad som händer överallt under
hela dagen. Det kommer även att finnas
stolar framför scenen. Där kan du sitta
skönt och avkopplat och se vad som
händer på scenen.

VARMT VÄLKOMMEN TILL EN TREVLIG OCH SPÄNNANDE DAG PÅ BROTTET.

INFORMATIONSGRUPPEN
– VI ÄR TILL FÖR DIG
Under Eventdagen för Halmstad Sports
Car Event har vi de senaste åren haft ca
10 000 besökare. Vi räknar med minst
lika mycket, och lite till i år. Utöver
det finns inklusive partners över 350 bilar
inom området, och agendan som skall
betas av är gedigen. En förutsättning
för att allt skall fungera är naturligtvis
att alla funktionärer som frivilligt
arbetar med eventet, noggrant har gått
igenom vad som skall göras, i vilken
ordning och vem som ansvarar för vad.
En gammal sanning är att den som
tränar blir bra, och den modellen

arbetar vi efter.
Under själva eventdagen står vi däremot
till samtligas förfogande. Oavsett om du är
besökare, utställare eller funktionär är
du varmt välkommen till vår husvagn.
Vi kan kanske inte svara på allt, eller lösa
allt, men vi har inställningen att vi skall
lösa utmaningen.
Så tveka inte att komma med frågor
oavsett vad det är, så skall vi efter bästa
förmåga söka svar och lösning med mål
att du skall gå ifrån oss nöjd.

HALMSTAD SPORTS CAR
EVENT - ETT BILEVENT MED

NÅGOT FÖR ALLA

Grundtanken redan från dag ett har varit att visa upp fina bilar i en unik
miljö för alla intresserade, samt sprida bilintresset över generationer.
Detta sker genom både våra bilutställare och samarbetspartners, som delar
på utrymmet för att tillgodose förhoppnings-vis varje individs önskemål.
För att muntra upp både ung som gammal, har vi inom området
cateringförsäljning med exempelvis glass, dricka, godis och enklare förtäring
I luften blir det show i form av utvalda flygplan, vilket alltid är
uppskattat att se när de avtecknas mot en blå himmel och sommargul
skinande sol. Från scenen kommer härliga musik av Edward and the
Heyraiders samt magiska trick för de yngsta.
För de yngre i publiken finns ett klistermärke att få i entrén och även
möjlighet för en tjej respektive kille 1-3 år att vinna en speciell "Bobby Car".
De som är något äldre kan under dagen både provsitta en gokart, samt
köra radiostyrda bilar på bana. Nytt för i år är våra läckra elbilar för de
minsta barnen. Här hjälper funktionärerna gärna till.
Halmstad Sports Car Event är ett bilevent för alla, där allt överskott går till
våra stipendiater, vilka i år är Barncancerfonden samt Barndiabetesfonden.
Bjud dig själv och dina nära på en underbar upplevelsedag på Brottet!

ELEKTRIFIERING - tema
Tema 2019 -> 2020, då vi på Brottet med all säkerhet ser sport- och supersportbilar som är helt elektrifierade
Ett av våra mål i vår vision - Sveriges bästa sportbilsevent - är att följa och visa utvecklingen inom
elektrifieringen. Det är viktigt att visa att sportbilar som ska andas prestanda och väghållning även kan
drivas av alternativa motorer. Det är ju bara att se på hur olika biltillverkare nu tillverkar fler och fler
modeller med ren el- eller en hybriddrift med prestanda i toppklass.
Porsche Taycan är ett exempel på en intressant elsportbil med tillräckliga prestanda och räckvidd på 50
mil. En annan variant kan vara att elektrifiera klassiker som t ex en Porsche 365, här i Intermeccanicas
utförande.
BMW I8 är en hybridbil, men vill utstråla elektrifiering i främsta rummet.
Vi vet att Volvo´s prestandamärke Polestar kommer att lansera Polestar 1, som är en prestandabil med
klassiska GT-linjer som helt drivs av el. En Tesla utmanare?
HSCE kommer att jaga olika tillverkare/återförsäljare för att kunna visa dig spännande bilar, kanske
någon av dessa?

Som kund hos oss bidrar du till att vara
troligen Halmstads största sponsor av
ungdomsidrotten
På bilden syns de tre sportintresserade ägarna av familjeföretaget Bendt Bil i Halmstad under årets
upplaga av Bendt Bil Cup med 203 deltagande lag. Från v. Viktor, Marcus och Bengt Erik Johansson

Hitta din nästa bil på www.bendtbil.se
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Vår
HISTORIA
2010 - 2011

Hösten 2010 träffades Thomas Ericsson och Staffan Ydén, båda från Halmstad, och
började prata om motorsport i allmänhet på västkusten. De tyckte det var tråkigt att det
inte fanns ett bilevent i Halmstad. De funderade ett tag och beslöt att anordna ett event
tillsammans. De tog hjälp av vänner som var vana vid logistik, arbetsledning och
komplicerade beslut. Redan första eventet 2011 blev en framgångsrik succé med 4 500
besökare och drygt 200 utställande bilar. Halmstad Sports Car Event erhöll priset
”Green Light Special Award” som bästa utställare i Sverige, vid Green Light Galan i
Trollhättan.

2012 - 2015

Eventet fick en ökad exponering och såväl publik som utställare hittade till
Simstadion/Brottet. Olika satsningar för såväl stora som små gjorde att
besökssiffrorna steg och allt mer pengar kunde delas ut i välgörenhetssyfte.
Halmstad Sports Car Event tilldelades priset för ”Årets Engagemang 2014” vid
Halmstad Näringslivs AB Gala i Tylösand.

2016 - 2017

Utvecklingen fortsätter med att fira olika jubilarer, allt i från Ferrariklubben 70 år till
AMG 50 år. En tydligare satsning på sociala medier som Facebook och Youtube visar att
många följer Halmstad Sports Car Event. Flygvapnet väljer att vara på plats i luften och
sammantaget har nu 475 000 kr kunnat delas ut, vilket ledning och funktionärer samt
samarbetspartner är stolta över. Det är eventet med tre hjärtan, Bilen-VälgörenhetenHalmstad som är nyckeln till framgång. Visionen - Sveriges bästa sportbilsevent förpliktigar till första etappmål 2020 då det 10e eventet går av stapeln, alltid näst sista
helgen i juli.

2018 - 2019

Vår inslagna linje fungerar. Ett event som nu har ett upptagningsområde som ökar, både
vad avser utställare och besökare. Vår ambition att förnya och förbättra slår igenom
efterhand. 2018 års event genomfördes på en av årets varmaste dagar, vilket tyvärr
påverkade besöksantalet negativt. Överskottet gick till Barncancerfonden och Mind
Halmstad, och halvmiljonsgränsen är nu passerad!
Planeringen inför årets event påbörjades direkt efter den 22 juli, och pusselbitarna börjar
nu falla på plats. Tema under dessa två år är elektrifiering, där vi ser fler bilar som har
alternativa drivkällor. Till 2020, vilket blir vårt 10e i ordningen, finns med all säkerhet
ett antal potenta elsportbilar på plats.

MISSA
MISSAINTE
INTE

SPORTSCAR
SPORTSCAR EVENT
EVENT
0 JULI
227
JULIPÅPÅBROTTET
BROTTETI IHALMSTAD
HALMSTAD
MERCEDES • KIA • DODGE • ABARTH • RENAULT • ALFA ROMEO • CORVETTE
MERCEDES • KIA • DODGE • ABARTH • RENAULT • ALFA ROMEO • CORVETTE

Hedin Bil i Halmstad ställer upp bilar från Mercedes, Kia, Dodge,
Hedin Bil i Halmstad ställer upp bilar från Mercedes, Kia, Dodge,
Abarth, Renault, Alfa Romeo och Corvette. Missa inte årets event!
Abarth, Renault, Alfa Romeo och Corvette. Missa inte årets event!

HALMSTAD - BILVARUHUSET
Olofdalsvägen 33
HALMSTAD
- BILVARUHUSET
Tel:
035-2609450
Olofdalsvägen
Mån–fre:
9-18 33
Tel:10-14,
035-2609450
Lör:
sön: 11-15
Mån–fre: 9-18
Lör: 10-14, sön: 11-15

HALMSTAD - STENALYCKAN
Orkangatan 1
STENALYCKAN
Tel:HALMSTAD
035-17 61 -20
Orkangatan
Mån–fre:
8-18 1
Tel:
035-17
6112-15
20
Lör:
10-14,
sön:
Mån–fre: 8-18
Lör: 10-14, sön: 12-15
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JAG
Namn: Gun Moberg
Bil: Ford Focus RS Mk 2
Årsmodell: 2010
Antal år: Ägt bilen
sedan Daniel gick bort i
cancer

OM BILEN:

MIN BIL
Anm: Gun Moberg vann Peoples Choice vid
vårt event 2018, och belönades bl a med en
klocka skänt av Mårtenssons Ur. Artikeln
värd att upprepas.

Forden körs till minne av min son Daniel och till förmån för Ung Cancer. Du kan följa insamlingen på Ung Cancers sida eller på Fb Hulken.
En del undrar kanske varför det är så viktigt för mig att behålla Forden, förhoppningsvis finner man svaret här. Daniels dröm om att äga en Ford Focus RS kom
in i hans liv, andra året i gymnasiet. En dag sa han till mig, ”Mamma när jag har körkort och fast jobb ska jag köpa en Ford Focus RS och som mamma
uppmuntrade jag alltid mina barn till att gå efter sina drömmar. Två år senare kommer Daniel ut till mig i köket och frågar om jag vill flyga med honom till
Stockholm. Ganska förvånad undrar jag ju vad vi ska i Stockholm och göra. Daniel vänder sin padda mot mig och en bild av en grön RS når mina ögon. I det
ögon-blicket glömde jag allt om uppmuntran och tänkte mer försiktigt på ekonomi och allt annat som kan hända. Daniel stod på sig, som alltid och vi flög till
Stockholm. Efter en provrunda och lite överläggning, var köpet klart. Måste medge att jag för-stod honom, Forden och synen av Daniels enorma glädje och
stolthet gick rakt in i mitt hjärta.
Daniel och jag har alltid delat med oss av våra liv och så blev det med Forden också. Vi var ofta ute och körde tillsammans och Daniel tyckte det var kul att jag
ville köra den, ibland fick jag till och med vara smakråd till vissa saker. Jag minns när jag skulle köra ut på motorvägen, då sa Daniel alltid, ”Morsan, stampa den
nu” (så det är inte mitt fel att det går för fort ibland). Någon beskrev sorg som kärlek som blivit hemlös, men att man så småningom hittar ett sätt att göra något
meningsfullt av det meningslösa.

BILINSLÄPPET
– EN HÄRLIG BÖRJAN PÅ EN UNDERBAR DAG
Det är en sann fröjd att med ett leende redan i tidiga
sommarmorgontimmen kl 07.00 få hälsa våra i
förväg anmälda bilutställare varmt välkomna till
vårt event.
Ford Mustang, Lamborghini Diablo, Morgan,
Mazda MX-5, Lotus Super-Seven mfl …. som ett
färgglatt rad band ringlar de nedför backen fram
till entrén.
Många har kört tidigt och långt
och kanske t o m startat dagen innan, medan
andra har hemorten nära eller i Halmstad.
Gemensamt för alla, är att de är glada att vara
tillbaka, eller är de nyfikna och spända
förstagångsutställare, som med stor entusiasm ser
fram emot en annorlunda och gemytlig eventdag.
Variationen är stor, och blandat med många
samarbetspartners ofta större och längre fordon,
samsas alla genom entrén under de 2,5 timmar
som insläppet pågår.

Funktionärerna är väl förberedda och finns på
utvalda och strate-giska platser, för att bilinsläppet ska
fungera välsmort och elegant.
Alla bilutställare har själva anmält sin bil och fått ett
godkännande av HSCE tillsammans med en information vilket gör förarna medvetna om upplägget
när våra första funktionärer hälsar välkomna. Nödvändiga
handlingar för dagen delas ut, och ytterligare
information
förmedlas under tiden anmälnings-registrering sker.
Utställaren får Programtidningen och placeringskort
inklusive SMS-röstnummer för publikens val, som
placeras tydligt i bilens framruta.
Därefter visas varje bil till rätt områ-desplats där
parkering sker i en varierad palett för att blänka i solen,
som den pärla var och en är. Någon ger kanske sin bil en
extra puts med trasan, och sätter dit årets eventmärke
innan frukostbiljetten utnyttjas.
Grindarna öppnar kl 10.00, och då gäller det att vara alert
för att kunna svara på besökarnas frågor och njuta
av fi na kommentarer, samt att drömma om att kanske
vinna något av de åtråvärda priserna - exempelvis
publikens val.

Våra biltokiga och erfarna funktionärer
Lars Jansson (ovan) och Boris Milotic (t v)
välkomnar alla till utställare till

Sveriges Bästa Sportbilsevent 2019

Snart finns ditt digitala tryckeri här!

035-104 105 | www.kbmedia.se

Din bästa däckaffär!
DÄCKHOTELL

SERVICE ALLA BILAR ENLIGT TILLVERKARENS ANVISNINGAR
BESIKTNINGSREPARATIONER • BROMSSERVICE • AVGASSERVICE
AC REPARATIONER • KOPPLINGSBYTEN

Från skottkärra till lastbil,
vi har däcken du behöver!

Skallebackavägen 20 (Flygstaden) • 035-10 00 55 • www.magnussnabbservice.se
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Vad möter Dig på Brottet
den 20 juli 2019!
Våra jubilarer 2019

Bentley

Få bilmärken väcker så många
känslor som just Bentley. Allt i
från framgångarna på tävlingsbanorna till det sportiga lyxbilsmärket som alternativ till Rolls
Royce. -"Åker gör man i Rolls
Royce men kör, det gör man i en
Bentley-".
Märket grundades 1919 av
bröderna Walter O och Horace M
Bentley. Den tidiga Bentley 3
Litre vann LeMans 1924 och med
uppdaterade modeller vann man
även 1927-1930. Rolls Royce tog
över Bentley 1931 och marknadsfördes som en billigare, sportigare
och prestandastarkare bil. 1980talet präglades Bentley över att
vara en bil med egen karaktär och
köptes 1998 av Volkswagen

6

Triump TR 6

Från England kommer även denna
härliga troadster. Triunph har sina
rötter i Coventry och var en
bilfabrik mellan 1923 - 1984.
Modellserien TR lanserade 1952
och följde då sifforna 2 - 8 fram till
1981.
TR 6 tillverkades i nästan 92 000
exemplar under åren 1968 - 1976.
Bilen byggde på föregångaren TR 5
med 1969 kom denna
karakteristiska kaross som
designats av tysken Karmann.
Motorn var en beprövad 6cylindrig motor med Lucas
insprutning och som lämnade ca
124-150 hk. I US-versionen fanns
dock dubbla Zenith-Stromberg
förgasare med ett effektuttag på
104 hk, allt för att klara de
strängare avgaskraven.

Ford Mustang BOSS

Muskelbilsepoken präglades av
kapplöpning i hästkrafter.
Säljsuccén Mustang var inte sena
att följa trenden. 1969 lanserades
Mustang i versionerna Boss 302
och Boss 429. Karossen fick 4
runda strålkastare och var större
och mer "muskulös" än sina
föregångare. Redan året efter
återgick man till två strålkastare i
fronten. Den vassaste versionen
hade 575 hk! och dessa modeller
visade nu att Ford var kapabla
även inom tävlingsvärlden.
Efterhand minskades motorerna
till mer normala V6 och V8.
2012 var det åter dags att
återuppta begreppet BOSS.
Shellby och dess förädling är en
annan historia som pågick
parallellt.

Vi uppmärksammar i år följande
jubilarer:
100 år Bentley
50 år Triumph TR 6 och
Mustang BOSS
Det finns naturligtvis massor av olika
jubilarer 100, 75 och 50 år, vilka alla
passar in i HSCE koncept.
Dock förbehåller vi oss rätten att utse
jubilar för att om möjligt samla ett antal
av detta märke eller specifika modeller i
vår utställning.
75 år innebär 1944, då bilproduktionen
var inriktad på stöd till krigsindustrin i
Europa. Det är först efter kriget som en
mängd spännande bilar dyker upp på
vägarna. De två kommande åren har vi
med all säkerhet ett antal 75 åringar att
visa upp! Spännande utveckling.

HALMSTAD SPORTS CAR EVENT

Hela denna bilaga är en annons

SOMMARTVÄTTA

BILEN 159:-

Vår snabba och noggranna maskintvätt har du råd att besöka ofta
i sommar. Vi har sänkt priset ända till och med första september.
Så tveka inte att hälsa på så fort du behöver snygga till din bil.
Välkommen in och köp vår sommartvätt.
Glad sommar!

Nya Tylösandsvägen, Halmstad.
Tel 035-10 27 61.
Mån-fre 6-22. Lör-sön 7-22.

Vallås, Halmstad.
Tel 035-10 64 48.
Alltid öppet 6-23.
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SÅ TAR DU DIG HIT

HITTA HIT

Vi ser helst att du som besökare tar dig till Brottet med
kollektivtrafik eller cykel. Parkeringsmöjligheter är
begränsade.

GPS koordinater:
56 39 44 (N)
12 49 25 (E)

Brottet-Simstadion ligger utmed vägen mot Tylösand från Halmstad centrum.
Följ skyltningen från Halmstad centrum mot Tylösand och sväng vänster vid
Simstadion. Helst fortsätter du fram till trafikljuset vid PREEM och svänger vänster
och därefter vänster in på Danska vägen/Gatenhielmsvägenoch kör vidare fram
till Brottet.

BUSS

Linje 10, 30, 50, 69

Hållplats: Brottet

GÅ ELLER CYKLA

BESÖKARE
MED SPORTBIL

Kommer du som besökare med sportbil finns det ett
begränsat antal platser reserverade i närheten av entrén.

PARKERING

Prins Bertils Stig sträcker sig längs med kusten från Halmstad Slott ända ut
till Tylösand. En sträcka på cirka 18 km. Efter cirka 3,5 km hittar du BrottetSimstadion. Cykelparkering i direkt anslutning till entrén.

NÅGRA ORD FRÅN VÅRA
SAMARBETSPARTNERS OCH BESÖKARE

Parkering för handikappade finns
precis utanför entrén

”Stort tack till arrangörer och alla
inblandade för en proff s ig och trevlig utställning med ett fi n t syfte - att
bilintresserade får träff a s och där allt
överskott går till cancerfonden.” /Pernilla
”Tack för ett fantastiskt sportbils event.
Och med många coola sportbilar av
alla dess slag. Och fl yguppvisningarna
var ju hur bra som helst.” /Fredrik

VIKTIG
INFORMATION

Då utställningsområdet är en kommunal badplats, är
det inte tillåtet att ta med hundar eller andra
husdjur på området.

Bad är ej tillåtet under eventdagen.
Respektera att rökförbud gäller hela Brottet.
P g a flygsäkerheten får drönare ej användas inom
området utan särskilt tillstånd av ledningen.

&

”Tack för ytterligare en välarrangerad
härlig bilträff , alltid lika kul och intressant att besöka er.” /Peter
”Tack Halmstad Sports Car Event. Vi
var med för tredje året i rad.Vi vill
tacka alla funktionärer för trevligt och
proffsigt bemötande. Årets Event var
lysande. Vi ses nästa år.”
/Prolong i Sverige

BILJETTER
ÖPPETTIDER

Öppettider:
Entré:

10.00 - 17.00
150 kr

Barn 0-15 år, fritt i målsmans sällskap

”Ni har gjort ytterligare ett bra jobb!
Ni är värda all uppskattning!” /Jan
”Vilken succé det blev i helgen på
Halmstad Sports Car Event.”
/FordStore BilMånsson

”En mycket trevlig tillställning!
Detta var första gången för mig på
Halmstad Sports Car Event och jag
kommer garanterat komma tillbaka
nästa år!” /Johan

VI BIDRAR
TILLSAMMANS

Eventet drivs helt ideellt utan vinstintresse.

Vi delar istället ut stipendier från eventuellt överskott till
välgörenhets- och hjälporganisationer.

2019 ger vi våra bidrag till:

Betala gärna med kort eller med
SWISH 123 627 8238 Ange HSCE entre

Eller köp din E-biljett i förväg på vår hemsida
www.halmstadsportscarevent.se eller köp den
på Turistiformationen på Lilla Torg /Halmstad

Säkerhet
Beträff ande säkerheten är vi väl rustade.
Vi har brandsläckare utställda på olika stationer på området, väl synliga och lätt åtkomliga.
Vi har även en egen läkare med sjukvårdspersonal på plats. Hjärtstartare finns.
Våra egna säkerhetsvakter finns. Räddningstjänsten är på plats. Personal från Halmstad Kommun ser till att alla ordinarie faciliteter
fungerar.
Sist men inte minst - Alla 50 HSCE 50 funktionärer svarta HSCE tröjor / gula västar är till för dig och din hjälp.

Skadat bilglas?

Få expert-hjälp i Halmstad!
●
●
●
●
●

Fråga oss, vi kan
reservdelar

Rätt bilglas, korrekt monterat
Patenterad teknik för lagning
Välutbildade bilglastekniker
Professionella verktyg
Garanti

ERBJUDANDE:
Ange koden SPORTSCAR när du
bokar och få torkarblad på köpet
vid vindrutebyte. Gäller t.o.m.
31 augusti.

både till nya och
gamla bilar

www.carglass.se

Carglass® Halmstad
Stationsgatan 39

PORTS CAR EVENT

Alla
bilm
ärk
och
-mod en
eller
Boka
.
idag
!

Halmstad

Tel. 035-21 93 15

Hela denna bilaga är en annons

Boka dina möten
hos oss!

Med kvalitet och kreativitet utan gränser erbjuder vi dig
helhetslösningar för små och stora event.

Totalleverantör till dagarna
som betyder lite mer.

TYLÖSAND | KUNGSVÄGEN 1 | 302 70 HALMSTAD
TEL 035-19 18 00 | INFO@TYLEBACK.COM | WWW.TYLEBACK.COM

Bokning: 035 - 22 77 10 | info@mwmevents.se | mwmevents.se |
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VÅR VIKTIGASTE TILLGÅNG -

FUNKTIONÄRERNA
Våra förberedelser börjar i april med en kick-off för Team
Halmstad Sports Car Event. Där fördelas uppgifter, utdelning
av tröjor , västar och kepsar samt en uppdatering om vad
som förväntas ske den 20 juli.
Därefter sker tre träffar till för att svetsa ihop det rutinerade
gänget, så att du som utställare och besökare möter ett
positivt team, där alla vet sina uppgifter.
Vid samlingen den 19 juli på kvällen är det dags att bygga
upp eventet. Scenen färdigställs, utställningsytor markeras
upp, brandsläckare och skyltar ställs ut, beachflaggor och
reklamvepor sätts upp och speciella bilar rullar ur
transporttrailern. Från ett tomt friluftsbad till eventplats tar
jobbet cirka fyra timmar!! innan Teamet får pusta ut några
timmar inna de första utställarna är på plats.

TACK och HEJ! Välkomna till vårt 10-årsjubileum
den 18 juli 2020. Samma plats och samma tider.

Vill du bli en del av Team Halmstad Sports Car Event
skriv till oss på info@halmstadsportscarevent.se och
berätta om varför du vill hjälpa till.
Naturligtvis är höjdpunkten eventdagen då de olika
grupperna, bilinsläpp, parkering, entré och kassa, administration och information, bilutställning, samarbetspartners
och säkerhet får ta sig an sina väl inövade uppgifter.
När bilparadens sista bil passerat ut genom entrén påbörjas
avvecklingen. Allt packas och ställs på vagnar för transport till
vår lokal för vinterförvaring. En noggrann städning följt av en
avsyning tillsammans med ansvarig på Halmstad kommun,
har de senaste åren medfört ett stort OK, och vi kan samla
Teamet för några slutord och ett STORT TACK för ett
återigen lyckat event. Klockan har då slagit 20.00!
Återstår gör endast sista samling i september, där vi njuter en
kväll med eventets artister och delar ut årets överskott till
Barncancerfonden och Barndiabetesfonden.

