Pressrelease
G.R.G - Gasoline Revival Grängesberg . . . Den 23 juli 2022 kör vi igen!
G.R.G premiären förra hösten blev en stor succé, trots utmaningar som Covid19 och kyligt
väder. Vi var fler än 3 000 besökare, utställare och tävlande som upplevde ett mäktigt event.
Vi fick mängder av positiva reaktioner med många superlativ. Två av citaten:
-

Bästa träffen jag varit på i Sverige under de 50 år jag åkt på träffar
Det var ju helt ”…..” fantastiskt bra! Går fortfarande med ett leende på läpparna

Vi fortsätter självklart denna nya tradition med eventet som andas nostalgi och där vi bjuder
på en uppvisning från en svart-vit tidsepok. Några av höjdpunkterna:
Uppvisningstävlingar
Det ställs höga krav på tävlingsekipagen -det är före 49 som gäller. Det skapar en atmosfär
som matchar den tidstypiska miljön kring det vackert patinerade gruvområdet och
Swed Traffic Centers 1 200 meter långa asfalterade övningsbana.
Racen är uppdelade på två bilklasser, Vintage Race och Hot Rods samt två MC-klasser, Stall
Lindblad och Vintage MC.
Utställningar
På det stora området erbjuder vi utställningar, konst och happenings under hela dagen.
Våra samarbetspartners Kustomrama, Roadster Club Scandinavia och Scandinavian Dirt
Track har egna separata utställningar. Dessutom har vi en öppen utställning för besökande
entusiastfordon där ingen föranmälan krävs. På områdets södra del samlar vi fordon från
1949 till sena sextiotalsbilar och på den norra delen för fordon tillverkade före 1949.
2021 samlade vi gräddan av svenska och även internationella Rods och samlarbilar

Maskinhuset
I den gamla maskinhallen slår vi upp portarna med en konst-, moped -och MC-utställning.
Tatuerare, barbers och andra skapande konstnärer visar upp sig.
Uppleva och äta
På vår foodcourt finns vällagad mat och fika att köpa. Vi har många spännande sponsorer
som visar upp sig själva och sina produkter.
Det finns dessutom mer att uppleva på gruvområdet och i dess omgivningar. Mojsen
gruvcentrum, Teknik- och nostalgimuséet, Järnvägsmuséet och i Cassels vackra konserthus
är det show under eventhelgen
Några av hållpunkterna
09.00 Publikinsläpp
10.00 Startfältet i kortege efter Pace car
10.15 Gasoline Revival Race startar
13.30 Uppvisning av specialfordon, utlottning på inträdesbiljetten
14.00 Tävlingen fortsätter
15.00 Bäst klädda i publiken premieras
17.00 Bantävlingen avslutas
17.30 Prisutdelning för Gasoline Revival race
19.00 Eventet avslutas
Kom gärna klädd i gammal stil – t.o.m. sent 50 tal. Det som passar dig, omgivningen och de
gamla fordonen.
Om du vill ansöka om pressackreditering för G.R.G 2022 går du in på
www.gasolinemagazine.se och sidan kommande event
Varmt välkommen!
För G.R.G arrangörsteamet
Peter Ståhl
stahl@gasolinemagazine.se
+46 727 10 15 51
Bifogat - en återblick från förra året.

