
Hej på Er,  

Varmt välkomna till det tredje året med Orsa Sportbilsfestival som bjuder på 
mer körning, mer upplevelser, mer musik – mer av Dalarna helt enkelt!  
Den 30 juni – 2  juli kör vi tre dagar med aktiviteter som vi hoppas att Er 
bilklubb ska uppskatta!   

Med det här informationsbrevet vill vi ge Er lite mer information kring 
helgens aktiviteter.  
 

Program  
Fredag – ”Prova på” Gasaloppet och middag med musikquizz på Udden 

Fredagen den 30 juni mellan kl. 12-15.00 har alla möjlighet att ”prova på” Gasaloppet. Fredagens 
körningar är kostnadsfria men en SMA-försäkring krävs (löses på plats för 100 kr). Ingen officiell 
tidtagning sker och föranmälan krävs.  
Länk till anmälan: https://www.stcc.se/gasaloppet/ 

På fredagskvällen samlas vi på en middag med Moraeus musikquizz på Brasserie Udden vid Orsa 
camping. Det blir ett smörgåsbord med lokala produkter och fyllt med sommarens alla smaker. 
Länk till bokning, begränsat antal platser: http://www.orsagronklitt.se/sv/evenemang/orsa-
sportbilsfestival__608 
 

Lördag – Festivaldag på Tallhed som avslutas med middag på Toppstugan i Grönklitt  

Festivaldag på Tallhed med sportbilar från hela Sverige! Utställning, medåkning och tävlingen 
”Gasaloppet” som pågår under hela dagen.   

Festivalen öppnar för besökare klockan 10.00 på Tallhed, Orsas flygfält. Det tar ca 30 minuter att åka 
från Grönklitt, via Orsa, till Tallhed. Önskvärt är att bilklubbarna anländer i samlad trupp till 
festivalområdet mellan 09.00 – 09.45 för att lotsas in på rätt plats.  

När du anländer med din anmälda bilklubb är entrépriset till lördagen på Tallhed 100 kr per bil 
(inkluderar en provprenumeration på tre nummer av auto motor & sport). Anmälda bilklubbar 
stannar gärna kvar på området till kl 15.00 så att alla besökare får njuta av bilarna.  

Bilklubbarna ingår i festivalen och det är bara trevligt om Ni vill sätta upp flaggor/ bord/tält för 
försäljning av klubbartiklar och göra reklam för Er klubb.  

Festivalens bästa bilklubb och finaste bil utses på eftermiddagen traditionsenligt av auto motor & 
sport:s redaktion. 

Lunch och fika finns tillgängligt på festivalområdet under hela dagen.  

Information kring årets tävling: Gasaloppet – Kontroll, precision och full fart!  
Att få höra och se sportbilar i full fart är en enorm njutning men att själv få prova på med sin egen bil 
är ytterligare en utmaning och upplevelse. I år rivstartar vi med en fartfylld nyhet – Gasaloppet! 

Tävlingens deltagare består av en utvald representant per anmäld bilklubb som får försvara klubbens 
färger och tävla om att bli vinnare i årets Gasalopp. Några speciellt inbjudna sportbilar kommer även 
att delta. Det ekipage som har minsta marginal mellan sina två körningar vinner! 

Föranmälan krävs och länk till anmälan: https://www.stcc.se/gasaloppet/ 



På lördag kväll öppnas dörrarna till festivalmiddagen på Grönklitt. Då samlas vi alla och njuter av 
utsikten i vacker fjällmiljö, äter gott av grillbuffén och rockar loss till underhållningen av både kända 
och okända lokala förmågor! En kväll att minnas med en av Dalarnas finaste utsikter!  

Boka plats på festivalmiddagen redan nu (se bokning nedan) då lokalen har begränsat antal platser. 
http://www.orsagronklitt.se/sv/evenemang/orsa-sportbilsfestival__608 

 

Söndag – Sportbilstur med hjärta och själ i Dalarna  

På söndagen låter vi våra fina sportbilar rulla genom vackra vyer och besöker platser med både hjärta 
och själ från Dalarna. Turerna startar i Grönklitt och går först igenom Orsa innan man fortsätter till 
besöksmålen. 

Årets besöksmål innehåller en härlig blandning av tradition, smaker från Dalarna och racing: 

- På Björgården i Övre Gärdsjö, Rättvik, får du ta del av lokalproducerade produkter och hantverk av 
bästa kvalitet. Gården är ett eko-drivet lantbruk med frukt och bärodling, eget syltmakeri och 
gårdsbutik. Dalapälsfår betar runt gården och ger vackra skinn som säljs i butiken. Gårdens fika och 
hemlagad lunch finns på plats att njuta av! 

- Hos Nils Olsson dalahästtillverkning i Nusnäs möts Ni av lång tradition & hantverk. Se tillverkning 
och målning av hästar av alla dess slag. Dessutom finns ett stort sortiment av produkterna från 
Morakniv. 

- Rättvik Gokartbana erbjuder en racingupplevelse på en riktigt rolig och utmanande bana. Banan är 
en av Europas längsta och är anlagd i en kuperad terräng vilket gör att färden inte bara går längs 
snabba raksträckor, chikaner och hårnålskurvor, utan även genom hisnande upp- och nedförsbackar. 
Ny asfalt och curbs ger känsla av riktig banracing! 

- Hos Hansjö mejeri finns hela livsmedelskedjan att ta del av på gården, från ko till ost. Här sker 
tillverkning och försäljning av ädelost, hårdost, filmjölk och färskost. Alla produkter tillverkas på 
KRAV-godkänd mjölk och korna mjölkas i en mjölkrobot med så kallad ”fri kotrafik”. Det innebär att 
kon hela tiden får välja om hon ska äta, vila eller mjölkas. Smaka på ostarna Hansjös Tindra, Lilja eller 
Svartros!  

Då antalet deltagande sportbilar är en viktig parameter i planeringen av turerna uppskattar vi din 
föranmälan. Länk: https://www.stcc.se/sportbilstur/ 

 
Bokning av boende och middagar fredag och lördag 
Under helgen förvandlas Grönklitt till en sportbilsby där alla klubbar och sportbilsentusiaster samlas. 
Fint boende i stugor där du kan ha din bil parkerad intill stugan och med gångavstånd till kvällens 
festivalmiddag. Det kommer även att finnas transport mellan stugorna och festlokalen vid behov.  
Bokning av allt kring ditt boende, frukost och middagar sker på Grönklitts hemsida, länk:  
http://www.orsagronklitt.se/sv/evenemang/orsa-sportbilsfestival__608 
Vid frågor kontakta 0250-462 00 alternativt anna.karlgren@gronklittsgruppen.se  
Uppge kod SPORTBIL 17 vid bokning för att få festivalens rabatt! 
 
Tvätt av bilar  
Tvättmöjligheter finns på Volvos anläggning på Engelbrekts väg 3 i Mora. Det är en ”gör det själv” 
utomhustvätt.    



 
Antal anmälda bilar 
För att planera Er plats på festivalområdet är det bra att vi som arrangörer har en uppfattning om hur 
många Ni blir från respektive klubb eller region. Senast en vecka innan ankomst önskar vi därför att 
Ni via mail info@driveracademy.se meddelar oss ungefärligt antal bilar samt ankomsttid.  

  

Återkom gärna med frågor och annan input som kan ge oss mer information om hur Era behov och 
önskningar ser ut inför helgen.  

 

Vi ser fram emot att välkomna Er till ett soligt Orsa i år!    

Varma hälsningar från Orsa genom  
/ Veronica Moraeus och Jojje Svensson, Driver Academy  

 
Tfn 070-373 48 68  
www.orsasportbilsfestival.se 
www.facebook.com/orsasportbilsfestival 

 

   


