
SE, HÖR 
OCH KÖR 

HELA DAGEN  

Gärdesloppet
20 maj 2018

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

4

HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS

5

Välkommen till Djurgården och en 
festdag för hela familjen i bilens 
tecken! Se mullrande tävlingsbilar 
göra upp i kamp mot klockan, och 
de klassiska skönheterna tävla om 
publikens gunst. Provkör framti-
den på vår laddgata för elbilar och 
provkörningsbana för elcyklar. 
Lådbilsrace för juniorförarna och 
utställningar med gamla och nya 
klassiker!
 
Hagaparken: 09.00 Start för den motor-
historiska kortegen genom Stockholm 
(se sidan 26), via Roslagstull, Sveavägen, 
Kungsgatan, Nybroplan, Strandvägen. 
 
10.00 – 15.00 Prins Bertil Memorial – 
kappkörningsloppet med 80 tävlande (mer 
om regler och deltagare på sidan 20). Lop-
pet med alla dess deltävlingar och finaler 
pågår till 14.30, med prisutdelning 15.00.

10.00 – 15.00 Concours de Charme  
startar i takt med att de mer än 300 del-
tagande ekipagen anländer till Djurgårds-
brunnsängarna. Presentation av bilarna 
sker under hela dagen från podiet vid  
kanalen, vinnare utses 15.00.

10.00 – 16.00 Depåområde med Hov-
stallets utställning. Se deltagarna i 
Prins Bertil Memorial på nära håll, och 
njut av Hovstallets utställning av några av 
kungahusets pärlor och andra klassiker. 
Premiär för nya Renault Alpine A110 och           
GranTurismo DesignExpo.

10.00 – 16.00 eDriveExpo med prov-
körningar av elbilar – bl a nya Nissan Leaf 
– och cykeltestarbana för elcyklar.

10.00 – 16.00 Nybilsområde med utställ-
ning av det senaste hetaste i bilväg, och 
Bistro Capitol där du kan ta en paus.
Eller prova någon av stans bästa Street-
food-vagnar i hela området!

11.40 Överflygning av DC3:an Daisy  
med fallskämshoppare som landar.

12.00 MYS Uppvisningskörning med 
klassiska träbåtar i Djurgårdsbrunnskana-
len. Presentation av ett 20-tal skönheter. 
 
10.00 Start Lådbilsloppet. Här gör ett 
antal segersugna barn och ungdomar upp 
om segern i ett tufft backrace. OBS: Det 
finns bilar och hjälmar att låna!
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TA BUSSEN DIREKT  
TILL GÄRDESLOPPET   
Linje 69 går till Kaknäs på bekvämt  
promenadavstånd från festivalområdet.          
OBS: Parkering för bilar finns inte i området!


