
Kalldrage är en tipsrunda för besiktade veteranfordon 
av alla varianter, av årsmodell 1990 och äldre. Kalldrage 
vänder sig till dig som gillar att köra och få extra ut-
maningar tillsammans med ditt fordon. 

Slingan som körs är ca: 15 mil lång och går på smala, 
krokiga, backiga, ödsliga och vackra vintervägar. 

Kalldrage är i år anpassat för att undvika smittsprid-
ning mellan deltagare och funktionärer. Du stannar 
i ditt fordon med ditt sällskap och går endast ut då 
nöden så kräver.

Vi startar på ett annat sätt än tidigare, men samlas ändå 
för en gemensam start och undviker att mötas utanför 
fordonen.

Vi kör rallyt utan kontroller efter vägen och frågorna 
presenteras via radio under färden. Det går bra att köra 
själv, men det kan vara bra om du har med en kart-
läsare/co-driver, som kan hjälpa till med anteckningarna 
under rallyt.

Halvtidsvilan tar ni på egen hand, med egen medhavd 
matsäck då vi inte på ett säkert sätt kan garantera ett 
gemensamt stopp. Målgången har vi i Brännland och 
vinnarna publiceras på vår hemsida och på vår Face-
booksida. 

Alla med intresse av gamla fordon är varmt välkomna 
att delta i Kalldrage 2021 och vi vill även passa på att 
bjuda in dig att bli medlem i Umeå veteranbilsällskap.

Umeå Veteranbilsällskap inbjuder till den 29:e upplagan av Kalldrage

När: Lördag 27 februari. Samling kl 08.30. Första start kl 09.30

Var: Starten går från Circle K, Vännäsby.

Pris/fordon: 250 kr för medlem i UVS och 350 kr för icke medlem.

Anmälan:
Via länk på www.uvsumea.se senast 2021-02-14. 

I anmälan anger du:

•	E-post
•	Förnamn

•	Efternamn
•	Fordon

•	Årsmodell
•	Regnummer

•	Mobilnummer

Anmälan anses definitiv då anmälningsavgiften är erlagd.

I år har vi ingen begränsning av antalet deltagare då vi inte behöver invänta varandra i målgången.

För mer info kontakta: curt.j.jonsson@gmail.com
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