
HISTORIC GRAND RACE 2011 - FORMULA VEE LUOKASSA  
ODOTETTAVISSA RUOTSI-SUOMI MAAOTTELU   
 
Tapahtuma:  Historic Grand Race, 2011 Gulf Historic Race Cupin osakilpailut 5 ja 6 
Aika ja paikka:  20.-21.8. 2011 Ahveniston moottorirata, Hämeenlinna (Poltinahontie 47). 
 
 
HISTORIC GRAND RACE KOKOAA AJONEUVOHARRASTAJAT  
JÄLLEEN HÄMEENLINNAN AHVENISTOLLE 21.-22.8. 
 
Suomen suurin historiallisten autojen ratakilpailu ja harrasteparkki yli 25v 
ajoneuvoille sekä veteraanikilpamoottoripyörien näytösajot tulevana 
viikonloppuna. 
 
Kotimaisen historic-ratakauden päätapahtuma ajetaan jälleen ensi viikonloppuna Hämeenlinnassa. 
Legendaariselle Ahveniston moottoriradalle on odotettavissa 
ennätysmäärä Formula Vee -luokan kilpailijoita Ruotsista, joten tiedossa on suurta 
maaotteluhenkeä entisaikojen tapaan. Vanhoilta "neppisautoilta" muistuttavaan Formula Vee 
lähtöön on ennakkoilmoittautunut 21 kpl näitä hellyttäviä, VW "Kuplan" tekniikkaan perustuvia 
kilpureita joista peräti 9 kpl tulee Ruotsista. Paikalla on alan huippukalustoa muissakin historic- ja 
harrasteluokissa sekä mielenkiintoisia tapahtumia harjoitusten, aika-ajojen ja itse kilpailuiden 
osalta koko viikonlopuksi. Suomen vanhin merkkiautoluokka, Mini Tonni, starttaa radalle myös 
20:n ennakkoilmoittautuneen auton voimin. 
 
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 Roadsportit (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 harrasteparkissa sekä esiintyvät kilpailutaukojen aikana järjestettävissä Mobilisti-
harrasteajoneuvoparaateissa. Tauoilla nähdään myös vanhojen veteraanikilpamoottoripyörien 
näytösajoa. 
Yli 25v harrasteajoneuvoille (autot, mp:t ja mopot) on oma alueensa (Ajo Hiihtomäentietä pitkin) 
Ahveniston harjun laella, aivan katsomon tuntumassa. Veteraanikilpamoottoripyörien varikko 
sijaitsee ensimmäisellä katsomotasanteella, jossa noihin risiiniöljyntuoksuisiin kaunokaisiin voi 
tutustua aivan lähietäisyydeltä. Katsomotasanteella kahvila- ja WC-palvelut sekä järjestäjän, 



Historic Race Finland ry:n infoteltta, jossa myynnissä mm. kisan virallinen T-paita, jossa komeilee 
tänä vuonna sympaattinen Fiat Abarth. 
 
Perjantaina 19.8. on ohjelmassa kilpailijoiden leiriytyminen varikolle ja katsastus.  
Lauantaina 20.8. ajetaan kaikkien luokkien vapaat harjoitukset ja aika-ajot sekä muutama 
kilpalähtö ja sunnuntai 21.8. täyttyy kaikkien luokkien kilpalähdöistä. 
Liput tähän tilaisuuteen ovat harrastajaystävälliset eli lauantai 8e, sunnuntai 10e tai koko 
viikonloppu 15e. Lapset alle 12v ilmaiseksi vanhempien seurassa. Kumpanakin päivänä 
lipunostaneilla katsojilla on mahdollisuus pistäytyä varikolla päivän päätteeksi, kaikkien kilpailuiden 
tultua ajetuksi. 
 
Suosittelemme mukaanotettavaksi sään mukaista vaatetusta, retkituolia tai istuinalustaa (jos istut 
rinteessä) sekä kameraa, niin kisanautinto on täydellinen. Toivotamme kaikki vauhdikkaista 
ratakilpailuista ja vanhoista ajoneuvoista kiinnostuneet tervetulleiksi Ahvenistolle nauttimaan 
Suomen hienoimmasta kilpailutapahtumasta! 
 
Viimeisimmät tiedot Historic Grand Racesta löytyvät Historic Race Finland ry:n www-sivuilta 
osoitteesta: 

www.historicrace.fi/HGR11/HGR11.html 
 
Lisää tietoa Historic Race Finland ry:n toiminnasta www.historicrace.fi.  
 
 


