MIDNATTSSOLSRALLYT
SUPER SHOW 6 JULI 2022
12.00 Området öppnas för publik
FAMILY FUN ZONE

Skoj för hela familjen. Mini-racing för de allra
minsta, hoppborgar för rastlösa ben, rodeotjur för
den våghalsiga och gokartbanan har drop-in för
de racingsugna.

startmellanrum och sträckan körs inne på området
med en mix av grus och asfalt. Målgång och
intervjuer blir direkt nedanför huvudläktaren.
18.00-23.00
EFTERFEST MED DRÄNGARNA

Kvällen avslutas med ett mäktigt “After Rally” i
FOODCOURT, FESTIVALOMRÅDE OCH UTSTÄLLARE
vårt festivalområde där det finns både mat, öltält
Vår Foodcourt ligger i anslutning till festivalområdet. och musik. Under kvällen kommer bland annat
Här finns både grillar och kiosker med smaker för
partajbandet DRÄNGARNA att stå på scen
stora och små. På scenen bjuds det på olika uppträd- förband är karlskogabandet Ä´Ni Mä`
anden under dagen. I utställningsområdet möter du BILUTSTÄLLNING OCH CRUISING
företag som har erbjudanden och aktiviteter.
Det kommer finnas massa fina och häftiga bilar
14.30-16.00
SUPER SHOW - EN FÖRSHOW MED ACTION

En mäktig uppvisning där Montertrucken “THOR”
och hoppar och showar, SM-vinnande driftingföraren David Skogsby bjuder på sina fränaste
konster, dragracingbilar gör burnouts och det blir
ett riktigt mästarmötet mellan motorsportprofiler i
“RACE OF LEGENDS”. Bland förarna märks storheter som Per Eklund, Janne “Flash” Nilsson, Tony
Rickardsson, Torgny Mogren, Emil Kåberg och
Stig “Mäster” Blomqvist
16.15-17.30 MIDNATTSSOLSRALLYT INVIGS
OCH FÖRSTA STRÄCKAN KÖRS
KL 16.15 invigs Midnattssolsrallyt 2022 och en

kvart senare startar första bil. Endast 30 sek

28 MIDNATTSSOLSRALLYT 2022

uppställda inne på området utöver de häftiga
rallybilarna. Ett flertal “one-of-a-kind”-bilar kommer
ha ett speciellt område men även fordon från
Karlskoga Motorveteraner finns i bilutställningen.
Street Freaks kommer även de arrangera en cruising
ut till Gelleråsen på eftermiddagen.
ALLA TIDER ÄR PRELIMINÄRA

Biljett krävs för att komma in på Gelleråsen onsdag
6 juli (inkl serviceparken) Serviceparken kan
besökas gratis torsdag-lördag. Barn under 15år
går in gratis. Alla entrébiljetter innehåller även
parkeringsbiljett.

