
Inbjudan till Åborallyt 15-17 juli. (Obs nytt datum) 
Arrangör: Finska T-Fordklubben 

14 juli torsdag kväll.   Färja från Sverige till Åbo. 

15 juli fredag:  
Framme i Åbo blir vi mötta av Finska T-Fordklubbens representanter. 
Vi kör till Åbo Automobilklubbens logi i Runosmäki där vi äter frukost. 
Finska deltagare möter upp där. 
Här lämnar vi eventuella trailers och T-Forddelar vi vill sälja på söndagens 
Loppmarknad. 
Kl 10 kör vi mot Nystad.   Totalt ca 8 mils körning. 
Vi stannar för kaffe, matpaus och besök på Bonk museum. 
I Nystad ansluter medlemmar från Nord-Finland. 
Övernattning på Hotel Aquarius i Nystad. 

16juli lördag 
Vi börjar med Bilmuseet i Nystad där Direktör Ilkka Ruohonen berättar om bilarna. 
Vi har där också en Korvensuu bil 1914. 
Under matpausen har vi  ” T-Ford-körkortsprov” se nedan. 
Vi kör mot Åbo med stopp på Korvensuu museum (maskinverkstadsmuseum i 
Mynämäki) och kaffepaus. 
Vi övernattar på hotell Martinhovi i Raiso (nordväst om Åbo). 
Gemensam middag och avslutningsfest. 

17 juli söndag  
Vi kör tillbaka till Runosmäki där vi har Loppmarknad med T-Forddelar. 
Där kan vi även se klubbens bilar. 
Därefter egna aktiviteter om man så önskar. 
Åbo slott och Forum Marinum (Sjöfartsmuseet) rekommenderas. 
Hemresa. 

Finska T-Fordklubben välkomnar oss och hoppas på stort 
deltagande!! 

Finskt T-Ford körkort 
I Finland har man tidigare behövt ett speciellt körkort för att få köra T-Ford.  Klubben 
rekommenderar att man även idag har det som komplement till sitt vanliga körkort. 
T-Ford körkortet ges ut av Finska T-Fordklubben. Rallyt i sig anses vara nog som körprov så man 
behöver endast utföra teoridelen som består av 10 frågor för att få körkortet. 
Vill man ta körkortet så ska man ta med sig ett svartvitt passfoto och 30 euro. 
Dessa 30 euro går oavkortat till rallyts fest, mat, vin mm.



Anmälan och bokningar till Åborallyt  

Man bokar själv hotellrummen.  
De är reserverade till ”T-Ford-rally”. Reservationen gäller till 15 Maj. 

Fredag  15/7 :  Hotel Aquarius Nystad
Tel +35828413123 
Singelrum: 112e,  dubbelrum: 122e 

Lördag 16/7 :  Hotel Martinhovi Raisio
martinhovi@martinhovi.fi
Tel +35824382333 
Singelrum: 85e,  dubbelrum: 95e 

Anmäl er genom att betala till Suomen T Ford kerho:
IBAN FI68 1085 3000 3164 48
BIC NDEAFIHH 
Förare 40e, resenär 30e. 
I startavgiften ingår alla museibesök och kaffepauser. 
Maten betalar man själv.  

Anmälan till: 
Niilo.santti@gmail.com med kopia till fahlesonmarie@yahoo.com .          
Skriv namn och antal personer samt vilken färja ni kommer med.                      
Även mobilnummer om vi behöver nå er med kort varsel. 

Kvällsfärjor till Åbo torsdag 14/7: 
Silja Line:    Värtahamnen 19:30- Åbo 07:00  
Viking Line: Stadsgården 20:00 - Åbo  07:35 
I Åbo blir vi mötta av representanter från Finska T-Fordklubben. 
___________ Åker man från Kapellskär 21:45-Nådendal 07:15 så blir man inte mött.  
Eller om man tar sej till Finland tidigare eller på annat sätt, så får man själv ta sej till 
rallyts startplats. Det är samma ställe som frukosten serveras på. 
Adressen dit är Svetsargatan 3 Åbo,( finska namnet är Hitsarinkatu 3 Turku.) 
Den ligger i Runosmäki, strax söder om Åbo flygplats. 
Avfärd mot Nystad  kl 10 fredag morgon. 
Karta och mer info fås vid startplatsen. 

Om ni har frågor kontakta: Niilo.santti@gmail.com eller fahlesonmarie@yahoo.com  

Väl mött! 
Marie Fahleson.   076-3488838 
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