
Vapaa julkaistavaksi: heti.

HISTORIC GRAND RACE 2010  
– 20-VUOTIS JUHLAKILPAILU AHVENISTOLLA 
Gulf Historic Race Cup 2010: Osakilpailut 5 ja 6.
21.-22.8. 2009 Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna (Poltinahontie 47).

HISTORIC GRAND RACE JÄLLEEN HÄMEENLINNAN AHVENISTOLLA 21.-22.8.

Suomen suurin historiallisten autojen ratakilpailu ja harrasteparkki yli 25v ajoneuvoille sekä kilpamootto-
ripyörien näytösajot tulevana viikonloppuna.

Kotimaisen historic-ratakauden päätapahtuma ajetaan jälleen ensi viikonloppuna. Ahvenistolle on odotet-
tavissa
kaikkien aikojen ennätysmäärä (n. 190 kpl) kilpailijoita ja alan huippukalustoa sekä mielenkiintoisia tapah-
tumia koko viikonlopuksi. Lajissaan kilpailu on mahdollisesti kaikkien aikojen suurin ratakilpailu, joka on 
järjestetty Suomessa - Eläintarhan ajot mukaanlukien.

Kilpaluokkia on seitsemän: Historic Erikoisvakio/GTS ,- vakio/GT, Roadsport + V8, Historic Formulat, 
Subaru Sport, SS 1300, itserakennetut Locost-autot (Lotus 7 tyyppinen avoauto) sekä Mini Tonni. Näistä 
Historic-luokat jakaantuvat vielä ikäkausittain ja moottoritilavuuksittain useampaan luokkaan sekä Road-
sportit (ennen v. 1985 rakennetut autot) laskennallisen teho-/painosuhteen mukaan.

Historic Grand Race on ratakilpailun lisäksi myös merkittävä harrasteajoneuvotapahtuma. Merkkikerhot 
ja harrastajat esittelevät paikan päällä kalustoaan ja toimintaansa yli 25-vuotiaiden ajoneuvojen har-
rasteparkissa sekä esiintyvät kilpailutaukojen aikana järjestettävissä Mobilisti-harrasteajoneuvoparaateis-
sa. Tauoilla nähdään myös vanhojen veteraanikilpamoottoripyörien näytösajoa.

 Harrasteajoneuvoille on oma alueensa (Ajo Hiihtomäentietä pitkin) Ahveniston harjun laella, aivan kat-
somon tuntumassa. Veteraanikilpamoottoripyörien varikko sijaitsee ensimmäisellä katsomotasanteella.

Perjantaina 20.8 on ohjelmassa kilpailijoiden leiriytyminen varikolle ja katsastus. 
Lauantaina ajetaan kaikkien luokkien vapaat harjoitukset ja aika-ajot sekä muutama kilpalähtö ja Sunnun-
tai täyttyy kaikkien luokkien kilpalähdöistä.
Liput tähän tilaisuuteen ovat harrastajaystävälliset eli la 8e, su 10e tai koko vkl 15e. Lapset alle 12v 
ilmaiseksi vanhempien seurassa.

Toivotamme kaikki vauhdikkaista ratakilpailuista ja vanhoista ajoneuvoista kiinnostuneet tervetulleiksi 
Ahvenistolle!

Viimeisimmät tiedot Grand Racesta mm. alustavat kilpailijaluettelot paikkakuntineen löytyvät www  sivuilta 
osoitteesta:  www.historicrace.fi/HGR10/HGR10.html

Arvoisa median edustaja, voit mielellään ilmoittautua etukäteen (19.8. mennessä) tapahtumaan 
lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: HistoricGrandRace@gmail.com, laita viestiin median nimi, oma 
nimi, sähköpostiosoite, matkapuhelinnumerosi, sekä päätoimittajan nimi ja matkapuhelinnumero sekä me-
dian kotisivun osoite ja ilmoita tuletko la vai su tai kumpanakin päivänä. Jos olet tulossa kilpailun aikana 
tai et ole ilmoittautunut, ota yhteys allekirjoittaneeseen (la/su keskipäivän kilpailutauoilla olen kuulutta-
mossa ja en voi vasta puhelimeen n. 40 min. aikana). Olet tervetullut myös kilpailun aikana, press-toimisto 
sijaitsee varikkoalueen sisäänkäynnin vieressä olevassa punaisessa mökissä, josta saa kisan press-pas-
sin täyttäessäsi akkreditointikaavakkeen (Poltinahontie 47, 13130 Hämeenlinna).

Press-toimisto avautuu lauantaina ja sunnuntaina klo 09.00 ja se on auki klo 17 asti, lisätietoja: Jouni 
Airaksinen, 041-7706088. Autoja on mahdollista kuvata perjantaina 20.8. varikolla klo 15.00, jos tarvitsette 
materiaalia esim. lauantaina 21.8. ilmestyvään mediaan. Perjantaina varikolle kuvaamaan tulevien ilmoit-



tautumiset suoraan puhelimella minulle 041-7706088. Paikalla on tuolloin myös kisan maskottiauto, Nor-
ster 600R, joita on vain 2 kpl maailmassa ja tämä yksilö ainut Euroopassa!

Lisää tietoa Historic Race Finland ry:n toiminnasta www.historicrace.fi samoilta sivuilta pääsee Historic 
Grand Race 2009 sivuille, josta löytyy kisaviikonloppuun liittyvää informaatiota. Tarvittaessa tämän 
lehdistötiedotteen voi printata mukaan pressi-toimistolle sisäänpääsyn helpottamiseksi. Pressi-kortilla 
pääsee myös normaalisti Poltinahontien sulkemispaikasta läpi varikon portille. Koska kisa on lajissaan 
Suomen suurin ja varikon portin parkkipaikat ovat rajalliset, niin pressi-parkkipaikan täyttyessä siviiliau-
tot joudutaan paikottamaan Poltinahontien varteen. Yli 25v harrasteajoneuvolla pääsee harrasteparkkiin, 
ylimmälle harjun tasanteelle ja moottoripyörillä paikoitus on aivan katsomotasanteen vieressä.

Liitteissä oleva materiaali on vapaasti käytettävissä mediassanne, kun lähde (Historic Race Finland ry 
tai kuvaaja) mainitaan.

Oheisesta kuvapankista voi lainata yhden kuvan kertajulkaisuoikeudella, kun kuvaajan nimimerkki: 
mopoilija@gmail.com mainitaan kuvan julkaisun yhteydessä.

http://www.kuvia.1g.fi/Sekalaiset/Historic/

Tuo lienee informatiivisin ja sopii tapahtuman henkeen
:
http://www.kuvia.1g.fi/Sekalaiset/Historic/24.8_08_607.JPG

Kilpailun järjestää Historic Race Finland ry.

       Ystävällisin terveisin,

       Jouni Airaksinen
       Tiedotuspäällikkö, Historic Grand Race


