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29 juli – 5 augusti 2022 
30 år sedan starten!

Välkommen till årets 
bilvecka i Rättvik

Miss CCW 
2019 - 2021: 
Miss Sofi Q

RÄTTVIK  SWEDEN
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Årets CCW blir det 29:e i ordning-
en. Det är nu 30 år sedan evene-
manget startade och vi börjar räk-
na ner mot 30-årsjubileum.  
Classic Car Week har som målsättning 
att främja Rättvik som turistort, värna 
om lokalt motorintressen och bevara 
Rättviksparken. Den nuvarande Rätt-
viksparken är sedan 1932 och vi kom-
mer den 10 juli att ha ett stort 90-årsju-
bileum i parken. På platsen har tidigare 
legat en gammal festplats med anor från 
1917. CCW köpte Rättviksparken 2008. 
2017 uppgraderades parken med en fan-
tastiskt vacker knuttimrad ny scen som 
har ersatt det blå tältet. På parken finns 
vårt kontor, vår egen lokalradiostation, 
under veckan finns incheckning för Clas-
sic-bandet och aktiviteter, matservering 
och café. Sommarkvällarna bjuder även 
på artister och underhållning av mycket 
hög kvalitet. Underhållning finns även i 
tältet på Knektplatsen.  Om du köper vårt 
Classic-band har du fri entré till Rätt-
viksparken, underhållningen i tältet på 
Knektplatsen och entré till Classic-Kala-
set fram till kl 23.00. Fri entré även till 
många andra evenemang hela veckan 
och rabatter på många varor och aktivi-
teter. Mycket nöje för pengarna alltså!  
Classic-bandet kostar 900 kr och du kö-
per det i vår incheckning på Rättvikspar-
ken under veckan.

CCW skulle inte kunna finnas och fung-
era utan våra ca 300 ideellt arbetande 
funktionärer.  Tänk gärna på detta när du 
ser ”de röda tröjorna” när du är ute och 
deltar i våra olika arrangemang. Funde-
ra också på om du själv skulle vilja bli 
funktionär. Vi är ett glatt gäng som hit-
tar på mycket roligt tillsammans – även 
utanför vecka 31. Styrelsen och de olika 
grupperna arbetar året runt för att skapa 
en så trevlig vecka som möjligt. (Inte 

heller styrelsen får någon ekonomisk er-
sättning utan arbetar helt ideellt.) Glada, 
nöjda besökare och en väl fungerande 
vecka är vår belöning!

Det blir showkväll på teatern i Rättviks-
parken och även några barnaktivivteter 
där. Det vidareutvecklade konceptet 
Classic Car Week Way of Life erbjuder 
i år tre olika klasser; Miss Classic Car 
Week, Classic Car Family och Mr Clas-
sic Car Week. Det ingår även en tävling 
för bästa fossilfria konvertering av entu-
siastfordon och flera barnaktiviteter. 

Vill du gifta dig under vår vecka och 
föredrar en borgerlig vigsel finns även 
möjlighet till detta. Kontakta office@
classiccarweek.com så förmedlar vi kon-
takt med en vigselförrättare.

Årets stora nyhet blir en bilbingo på 
Rättviks Travbana. Vi hoppas på många 
deltagande fordon, mycket tutande och 
fina vinster!

Andra nyheter är att även mopedrallyt 
flyttar in i samlingsnamnet Mopedens 
Dag på Rättviks Travbana som bl a ock-
så innehåller ”moppetrav” efter startbil, 
möjlighet att ställa ut sin moped och 
swap. Ett nytt rally – Fordon från gam-
melfarfars tid – med fokus på bilar före 
1940 blir det också. Även i år blir det 
dessutom Classic Car Week Watercross, 
och en burnoutkväll vid Drafsån i sam-
arbete med River Valley Burnout-gänget. 
I ett samarbete med Utby Rallare finns 
möjlighet att åka och titta på modelljärn-
väg. På Knektplatsen blir det i år musik-
underhållning samtliga kvällar och vissa 
kvällar även Musikquiz.

Mer Information hittar du på vår hemsi-
da www.classiccarweek.com eller på vår 

Facebook och Instagram.

Säkerhet har alltid varit viktigt för oss 
när vi planerar CCW. Ca 30 000 besö-
kare per dag ställer stora krav.  Vi har ett 
gott samarbete med Räddningstjänsten, 
Vårdcentralen, Polisen och ambulansen.   
Under hela året sker möten och avstäm-
ningar för att CCW ska bli en så säker 
och positiv upplevelse som möjligt för 
våra besökare.

CCW har en egen hjärtstartare och hyr in 
flera under evenemanget. De finns ute på 
samhället hos vår egen sjukvårdsgrupp 
och på kvällarna finns en i Rättvikspar-
ken och en på Knektplatsen i tältet. Vi 
utbildar även våra funktionärer löpande 
i hjärt- och lungräddning med hjärtstar-
tare.

Vi hoppas du tänker på att inte skräpa 
ner i Rättvik. Källsortera det som går 
och släng avfall på anvisad plats. Det 
är CCW som bekostar största delen av 
städningen av samhället och som ställer 
ut bajamajor och avfallsstationer. Samt 
betalar för de ordningsvakter som finns 
på samhället. 

Vi ber er även respektera parkeringsreg-
ler och lokala trafikföreskrifter. Allt för 
allas största möjliga säkerhet. Flera av de 
vägar som enkelriktas eller beläggs med 
parkeringsförbud får detta av skälet att 
de är alternativa räddningsvägar när det 
är trångt i samhället. Och vår målsättning 
är att störa Rättviks invånare i så liten 
omfattning som möjligt och att bedriva 
vårt evenemang med största möjliga sä-
kerhet för alla.

Så hjärtligt välkomna till den 29:e uppla-
gan av Sveriges största bilvecka!

Välkommen till Classic Car Week 2022, 
alltid vecka 31, i Rättvik



Classic Car Week • classiccarweek.com     3

JOUR 
DYGNET RUNT!

070-265 94 79

dalatravet.se

LÄS MER OM VÅRA TÄVLINGSDAGAR PÅ WWW.DALATRAVET.SELÄS MER OM VÅRA TÄVLINGSDAGAR PÅ WWW.DALATRAVET.SE
MÅNDAG 4 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30 MÅNDAG 4 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30 
MÅNDAG 11 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.20 MÅNDAG 11 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.20 
MÅNDAG 18 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30 MÅNDAG 18 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30 
MÅNDAG 25 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30 MÅNDAG 25 JULI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30 
MÅNDAG 1 AUGUSTI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30MÅNDAG 1 AUGUSTI  MÅNDAGSTRAV KL 18.30
DALATRAVET RÄTTVIK VARJE MÅNDAG I JULI - NÅGOT FÖR HELA FAMILJEN!DALATRAVET RÄTTVIK VARJE MÅNDAG I JULI - NÅGOT FÖR HELA FAMILJEN!  

66 STL/V75STL/V75®®  

EGO BOYS MINNEEGO BOYS MINNE
AUGUSTIAUGUSTI  FÖRSTA START KL 14.45 FÖRSTA START KL 14.45 

Vi �nns vid Resecentrum i Rättvik 
0248-10495 Följ oss på

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Wasakiosken

Följ oss på

Vi finns vid Resecentrum i Rättvik      0248-10495

Välkomna in till oss på

GODIS DRICKA
TOBAK

PRESENTER
E-CIG!

KORV
TIDNINGAR

GLAS"

AL#T FÖR STRANDEN  
Och mycket annat

LOT$ER

BUS"BILJET$ER

Årgång 29, 2022.
Ansvarig utgivare: Föreningen Classic Car Week.
Projektledare och grafisk design: Bokstaven AB.

Omslagsbild: Fotograf Angelica Lyckborg
Foton: CCW arkiv, pressbilder, Fotograf Angelica 

Lyckborg, Kurt Rangdh, med flera

Vad är Classic Car Week…
Classic Car Week är en ideell förening som bildades 1991. 

Första Classic Car Week anordnades år 1992, alltså blir det 29:e 
gången i år. Syftet är att skapa genomgripande och bestående 

projekt inom motorhistoria samt att främja Rättvik som turistort. 
Föreningen har ca 300 medlemmar som arbetar ideellt. 

Ordföranden heter Roland Pettersson.
Besök oss gärna hemifrån under hela året på 

www.classiccarweek.com, på Facebook eller på Instagram.
…

Classic Car Week, Furudalsvägen 1, 795 32  RÄTTVIK. 
Telefon 0248-109 04.

E-post: office@classiccarweek.com
Hemsida: www.classiccarweek.com

BG 5036-5642. Swish 123 091 75 18 • Org nr: 883202-2712

Incheckning
Furudalsvägen 1, Rättviksparken

Här hämtar du dina beställda Classic-band.

Har du inte köpt i förväg går det bra 
att köpa dem på plats.

ÖPPET 
 
 Torsdag 28 juli – lördag 30 juli  kl 9.00 – 20.00
 Söndag 31 juli – tisdag 2 augusti  kl 9.00 – 18.00
 Onsdag 3 augusti  kl 9.00 – 14.00
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Torsdag 28 juli
9.00 Incheckning
för Classic-band och försäljning av T-shirts m.m
öppnar på Rättviksparken.

Fredag 29 juli
12.00 Radio Classic Car
börjar sända dygnet runt på FM 103,4 samt via
appen Classic Car Week, vår hemsida
www.classiccarwwek.com eller följande länk:
http://stream.ueteknik.se:8000/rattvik

14.00 Veteranmarknad
Insläpp för säljare. Ingen föranmälan, men varorna
ska ha anknytning till fordonshobbyn. Ingen privat
försäljning av mat och dryck. Pris 400 kr för en ruta 
på 6 x 4 meter eller försäljningsplats för bil. 
Du kan boka flera platser. Betalas på plats.

16-21 Veteranmarknad på Rättviks 
Travbana
Entré 50 kr. Classic-bandet fri entré och förare i 
finbilar och MC 30 år och äldre fri entré.
Parkeringsavgift utanför grindarna 30 kr/bil.

Underhållning på Knektplatsen
19.30 -21.30 Nittsjö Kvarn
22.00 – 24.00 Markus Johansson – trubadur
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 

DAG FÖR DAG FÖR 
DAGDAG

Radio Classic Car

Radio Classic Car sänder musiken du vill 
höra under hela Classic Car Week.
Facebook: Radio Classic Car
sms: 073-710 38 82
Radions direkttelefon: 0248-133 70

Under Classic Car Week sänder vi hela 
veckan dygnet runt.

Dagstablå med fasta punkter:
08.00  I baksätet – Nicke Lilltroll
18.00  Puts & Krom (önsketimmar)
22.00  Automatlådan – ibland med manuell växel

Cruisingkvällen sänder vi till kl 24.00
Under hela dagen sänder vi bemannat med evenemangstips, tävlingar och 
intervjuer blandat med tidsenlig musik. Radio Classic Car är en viktig del av 
evenemangets säkerhet.

Vi ber er att gärna ringa in till radion med tips som rör säkerhet, felparkerade fordon etc.

Radio Classic Car heter vår alldeles egen radiostation. Vi finns på 
103,4 - men det går även att lyssna på oss via länk från hemsidan 
eller inuti appen Classic Car Week. Under CCW veckan sänder 
vi dygnet runt, men du kan även under resterande året ofta lyssna 
på oss på fredagskvällar mellan kl 19-22. Under årets Classic Car 
Week kommer vi att försöka få med oss samtliga veckans artister 
in i studion för lite snack. Radion ger även mycket information om 
de arrangemang vi dagligen har, kör lite tävlingar samt informerar 
om rådande trafiksituation och eventuella ambulanstransporter som 
måste komma genom Rättvik snabbt på riksväg 70.

Lyssna alltså på 103,4 - för säkerhets skull!

Radio Classic Car gänget

Vinn en bil!
Vi har i år en Volvo 244 1987 jubileumsmodell som första pris 
i vårt lotteri. Andra pris är en packmoped med Sachsmotor. 
3000 lotter finns det totalt. De kostar 50 kr styck och kommer 
att säljas på Knektplatsen, i Rättviksparken, under lördagens 
veteranmarknad på Rättvikstravet och ute på våra evenemang. 
Fordonen finns som regel att se där lotterna säljs under veckan. 
Lottdragningen sker även i år på Knektplatsen, fredagen den 
5 augusti kl 17 i samband med prisutdelningen för MC ralllyt 
och Geo Classic.

Markus Johansson
Markus Johansson härstammar från den Skaraborgska myllan 
och har uppträtt på många olika scener i landet. Han har även 
uppträtt utomlands, i länder som Norge och Tyskland. Med sin 
svängiga och energiska Rock ’n’ Roll är han trots sina unga år 
en mycket rutinerad musiker som alltid levererar en mycket 
glädjefull och medryckande show!

Markus spelar på knektplatsen fredag 29 juli och kommer även 
att vara med på våra quiz söndagen den 31 juli och tisdagen 
den 2 augusti.
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Butiken med mode 
och egen design

070-557 61 84
Sjurbergs Byväg 2, Rättvik

Jana

Skor för hela familjen 
finner du hos

Campa i Tällberg 2019 • www.tällbergscamping.se2

AUKTORISERAD MÄKLARSAMFUNDET

Hantverkaregatan 24  793 30 Leksand
0247-123 40  Fax 0247-346 00

valins@ .se  www.valinsfast.se

Ragnar Valin 070-207 60 56
Tobbe Valin 070-690 85 96

Dalarna är vårt Sverige
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valins@valinsfast.se

UNDERWEAR & COSMETICS

Storgatan 9 Rättvik • 0248-100 66

TICSOSMEAR & CWEUNDER

            

YOUR BEST
MEMORIES

I STOLT SAMARBETE MED:

MEMORIES

RÄTTVIK, RIKSVÄGEN 16 | Tel. 0248-103 33 | teamsportia.se

FODER & TILLBEHÖR 
FÖR HUND, KATT & SMÅDJUR.

Knihsgatan 2, Rättvik

VÄLKOMMEN!
Mån-Fre   10-18
Lör         10-14

Bullar 
Bakverk 

Surdegsbröd 
Matigare smörgåsar

Bakar allt från grunden,  
alltså en gofika för själen

Storgatan 13, 795 30 Rättvik 
• Telefon 0248-364 800

bakakakarattvik@gmail.com

Skor för
hela familjen 
finner du hos

     

Jana

FROTTÉ
LAKAN

BÄDDSET
INREDNING
PRESENTER

Tel. 0248-109 37
www.tuttul.nu

Vasagatan 12

Välkommen!

En gammaldags
Handelsbod

mitt i Rättvik fylld med
lokalproducerat!

 

• Smörgåstårtor & plankor •
(beställningar)

Tällbergsvägen 132
vid Järnvägsstationen

Sommaröppettider     
        15/6 - 1/9 
Mån-fre 9-19
Lördag 9-17
Söndag 11-17

TÄ L L B E R G 
070-265 04 70

• or or & planktgåstår Smör •
(beställningar)

ettider    öppommarS
15/6 - 1/9 

e 9-19ån-frM

 
        

 

•

 
        

 

ägen 132gsvällberTTällber
tionenägsstavärnvid J

e 9-19ån-frM
dag 9-17örL

öndag 11-17S

GÄ L L B E RT
070-265 04 70

 
        

 
STORGATAN 13 • RÄTTVIK • TEL. 0248-131 10      

VÄLKOMMEN TILL
COOP RÄTTVIK.
Full av matglädje! Här finner du fräscha färskvaror 

för både vardag och fest, samt mycket annat.

ÖPPETTIDER: 
MÅN-LÖR 8-21 

SÖN 10-21

Handla
ONLINE
coop.se

Hantverksbyn

• BENSIN
• BILTVÄTT
• GASOL

• LIVS
• KIOSK
• LOTTER

mån-fre 6-22, lör-sön 8-22
0248-302 90

Dalarnas bästa plats
att bo och leva på!*
Rättviks kommun är en tillväxtkommun där du kan skapa 
dig ett meningsfullt och rikt liv. Bo och arbeta i en härlig 
miljö med vacker natur som närmsta granne. Rättviks 
kommun söker ständigt nya medarbetare. Läs mer på 
rattvik.se/ledigajobb. 

*Enligt Statistiska centralbyråns 
medborgarundersökning 2021

Lev din dröm i Rättviks kommun!

Öppettider: Måndag - fredag 7-17 . Lördag 9 -13

Industrivägen 1, Rättvik . Tel. 0248 - 510 35
www.xlsiljan.se

Vi har gasolen...
...och mycket annat man kan behöva 
och mycket mer också.

Upplev Siljan
Kryssningar dagligen

TURLISTA 
1122 juni - 1188 augusti

Lunch- Familje- Middags- 
och Räkkryssningar

ÄT GOTT OMBORD
Mångsidig meny 

med fullständiga rättigheter.

Flytande fest & nöje!

Bokning och info: 070-542 10 25
Presentkort - Grupprabatter

Turlista & meny hos Turistbyråerna
www.wasanet.nu

Välkommen ombord

BOKA I GOD TID

Kvällens Siljans Tips
Inkl. resa! 

Förrätt och Varmrätt 445:-
Räkkryssning 345:-

MÅNDAG
från Mora 18.30 - 21.30

TISDAG - LÖRDAG
från Rättvik 18.30 - 21.30

från Leksand 20.00 - 23.00

KRYSSNINGAR PÅ SILJAN

Välkommen!
Information och bokning: 070-542 10 25
www.wasanet.nu

Upplev Siljans stolthet

M/S Gustaf Wasa

•  Lunchkryssningar 
 med dagens rätt.

•  Kvällskryssningar med 
 räkor eller À la carte.

Fullständiga rättigheter.
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Lördag 30 juli
08-18 Veteranmarknad på Rättviks Travbana
Entré 100 kr. Classic-bandet fri entré och förare i 
finbilar och MC 30 år och äldre fri entré. 
Parkeringsavgift utanför grindarna 30 kr/bil.

08.00 Veteranmarknaden öppnar
Finbilsparkering på travbanans innerplan för 
fordon äldre än 30 år. Möjlighet till klubbparkering 
vid tidig ankomst.

10.00 – 13.00 Fordonsbedömning
Här bedöms din bil av proffsbedömare. Anmälan
sker på plats. Efterlängtat i fordonskretsar. Vinn åtråvär-
da titlar med din finbil! Även i år samma bedömningssys-
tem och kriterier som Västerås Summer Meet. Bedöm-
ningarna kommer att delas in i följande klasser: Rod, 
Custom, Street Machine, Alla årsmodeller före 1950, 
50-tal, 60-tal, 70-tal och framåt Utöver detta kommer vi 
att utse den bil som blir Best in show. 
Huvuddomare Klas Brink.

13.00-15.00 Krantz Challenge 2022
Max 16 fordon. Anmälan kl 10.30.
Tävlingsstart kl 13.00. Ingen startavgift. Priset är

3 000 kr. Vinnaren av superfinalen Norrlands populäras-
te bil erhåller 10 000 kr.

13.00-16.00  Classic Car Week Kidz
Pyssel, spel och aktiviteter för barnen i Rättviksparken.

16.00 Demolition Derby
5 bilar stöter och kraschar inom en avbalkning om
12x12 meter. Tävlingen pågår tills bara en bil återstår.
Travbanan/veteranmarknaden.

17-19 Fordonsbesiktning
Inför Hill Climb, Knektplatsen.

Underhållning på Knektplatsen
19.30 -21.30 Nittsjö Kvarn
22.00 – 24.00 Eight Balls Bluesband
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.

21-02 Rättviksparken
Sparbanksscenen: 22.00 – 23.15 Fatboy
24.00 – 01.15 Roffe Wikström

Rotundan: 23.15 – 24.00. 01.15 – 02.00 
Bamboo Bombers
Åldersgräns 18 år, under 18 år endast i målsmans sällskap.
Entré 250 kr. Classic-band fri entré. Bär bandet synligt. 

Rättviksparken 30 juli

Fatboy
Internationellt uppskattade Rockabillybandet Fatboy kom-
mer till Rättvik och Classic Car Week lördagen 30 juli. Bild-
ades1996 har sedan starten givit ut 7 full-längds LP samt en 
samlingsplatta genom det tyska legendariska skivbolaget ”Bear 
Family”, gruppen har även skrivit och spelat in filmmusik till 
ett flertal svenska filmer bl a ”Babas bilar”. Fatboy har rönt 
stor framgång med sin musik i Sverige samt hela Europa med 
sin mollstämda och känsliga Rockabilly, bandet blandar även 
in andra närliggande genrer som Country, 50-tal samt klassisk 
rock i sin repertoar. 
Fatboy har turnerat, förutom i Sverige, i hela Europa, spelat i bl 
a England, Spanien, Tyskland, Polen, Schweiz, Finland, Norge 
m fl, Finland har blivit som ett andra hemland för bandet då 
finnarna älskar och har en lång tradition av denna typ av musik, 
finska bandet Hurriganes har varit en stor influens till Fatboy. 
Fatboy har även turnerat med legendarisk Jerry Williams, Stray 
Cats spelat ihop med Dave Edmunds och nya Rockabillystjär-
nan J-D McPherson när han gästade Sverige. 
Fatboy är utöver John Lindberg trio de svenska banden inom 
genren som stått för mest nyskapande och blivit mest populära.

Rolf Wikström
Rolf Wikström har länge varit ledande 
inom svensk blues, och med sin hantering 
av elgitarren, sin kraftfulla röst, sina egna 
texter och låtar gör att han kan jämföras 
med de riktigt stora inom genren. Han 
blandar även med andra typer av musik 
– utan att nå ett sämre resultat. Dessut-
om har han fått pris för både tolkningar 
av Bellman (1995) och Ferlin, Roffe fick 
Cornelispriset 2015 där juryn kallade honom ”Svenska Blue-
sens nestor”, Roffe har även belönats med guldskivor, bl a över 
50 000 exemplar för sin första Ferlin skiva med Wikströms eget 
textskrivande och förhållande till text och musik, gitarren och 
sången, har märkbart förändrats sedan Ferlin-projektet.  Roffe 
har alltid varit ett av de mest turnerande artisterna i Sverige 
med över 5.000 konserter sedan starten som solo-artist.
Roffe har släppt ett 30-tal skivor och är nu aktuell med sin 
senaste platta, kritikerrosade ”Ballader & Bröl” och kommer 
sommaren 2022 turnera med sitt band, lördagen den 30 juli be-
söker Roffe Classic Car Week i Rättvik.

Bamboo Bombers
Bamboo Bombers är ett band som spelar musik 
för att dela med sig av glädjen som musiken ger. 
Hög energi, spelglädje och vår scennärvaro gör att vi 
ger allt och hoppas att våra fans känner som vi, att musik är 
livet. Bandet består av: Camilla Ljung: sångerska, Roger Sil-
ver: ståbas, Simon Ström: piano, Liam Sörensen: Gitarr, Little 
Wolter: trummor. Den här sommaren är packad med spelningar 
på både stora träffar och mindre events, vi hoppas verkligen att 
vi ses i Rättvik!
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Café och restaurang

Öppet under våra parkkvällar
Kvällstid kl 21.00 - 02.00 

Öl- och vinrättigheter.
Vi serverar från vår barmeny 

samt hamburgare 
och kokt och grillad korv.

Baren serverar Classic-mackor 
och annat gott.

Rättviksparken - 1 augusti
När var du senast på en konsert med Johnny Cash? Upplev hans 
odödliga klassiker så ärligt och autentiskt som det bara går. 
Johnny Horsepower från Danmark är 
en av nordens ledande Johnny Cash 
tolkare.

Med utgångspunkt i den traditionella 
sättningen och uttrycket från 50-talet 
så tolkar bandet Johnny Cash flertalet 
musikaliska pärlor från hans enorma 
låtskatt. Upplev t e x hits som Ring of 
Fire, Folsom Prison Blues, I Walk the 
Line, San Quentin och många, många 
fler.

Johnny Horsepower har sin bas i Köpenhamn och har turnerat i 
hela Europa. De spelade bl a som förakt till Stray Cats när dessa 
var i Falun för ett antal år sedan. De är kända för sitt inlevelse-
fulla scenframträdande och en intensiv stämning. Denna kväll 
är ett absolut måste för Johnny Cash och countryfans. Det här 
är det närmaste du kommer en konsert med ”The Man in Black”

Classic Car Weeks otroligt populära långkö-
rare Eva Eastwood började sin karriär i par-
ken sådär år 2000. Sedan dess har Rättviks-
veckan 31 och Eva följts åt genom hennes 
karriär till ett välkänt och respekterat namn 
inte bara i Sverige utan även utomlands.
Bland annat är hon invald i Rockabilly Hall 
of Fame i Jackson TN USA. 2022 är hon änt-
ligen tillbaka på Sparbanksscenen med sitt 

band The Major Keys. Jan Östlund kontrabas, Chris Bergström 
gitarr, Jonas Wilson Stoltz piano och Adam Eastwood på trummor.

Exklusivt för kvällen kommer bandet att leverera alla svens-
ka hits som är dem som har fått hela raggar bilburna Sverige 
att sjunga med. Gammal som ung. Låtar som En ny stil i stan, 
Allting om Kjell. Farfars 50-tal och Lyckost är smått nutida 
klassiker men låter och känns som om tiden vridits tillbaka till 
50-talet. Evas klassiska måndag som utan tvivel har blivit ”hen-
nes kväll” i parken passar både ung som gammal och alla där 
emellan.

Gottfrid Krantz blev fyra i IDOL 
2019 efter att hans ösiga rock and roll 
gått rakt igenom rutan. 
- Kan man ha en raggare i IDOL frå-
gade juryn Gottfrid i första avsnittet? 
- Det är mitt jobb att sälja in det här nu, 
svarade han och som han gjorde det!

Gottfrid har spelat på CCW i många 
år. Tillsammans med storebror Alfred, 
storasyster Ellen och farsan Lars-Åke 
Krantz rockade de Saloonen under 
namnet Krantz & Krantz 

Till CCW 2022 mönstrar han in på stora Sparbanksscenen med 
de gamla favoriterna, musikerna från Krantz&Krantz.
-Jag vill ha det så när jag kommer till Classic Car Week, säger 
han.

Räkna med gasen i botten från första ackordet när Gottfrid var-
var gamla godingar med nyaste nytt från sina releaser. 

I saloonen vinnarna av CCW Nusic Challenge 2022. Se separat 
artikel om dem.

Classic Car Bar
Tältet på Knektplatsen är öppet kl 14.00-00.00 

Välj från vår meny med ett varierat utbud av rätter.
Musikunderhållning varje kväll.

Husband fredag, lördag, måndag och onsdag 
19.30-21.30 – Nittsjö Kvarn

Classic Beer Bar 
Uteserveringen har öppet:

Måndag 1 augusti, kl 10.00 – 17.00
Tisdag 2 augusti, kl 12.00 – 17.00
Onsdag 3 augusti, kl 10.00 - 17.00 

Classic-mackor, gott kaffebröd och kokt korv.

NYHET! 
Musikquiz: söndag och 

tisdag kl 19.00

Fredag 29 juli 
kl 22-24 

Markus Johansson 
- trubadur

Lördag 30 juli 
kl 22-24 

Eight Balls Bluesband 

Söndag 31 juli 
kl 22-24 

B Fat Boogie

Måndag 1 augusti 
kl 22-24 

Double B
Tisdag 2 augusti 

kl 22-24 
Raka Rör

Onsdag 3 augusti 
kl 22-24 
Lobster

Torsdag 4 augusti 
kl 22-24

Rännhola Rockers

Öl- och vinrättigheter

Ät gott under Classic Car Week

Nittsjö Kvarn
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Söndag 31 juli
10-16 Öppet Hus hos OPUS 
bilprovning för entusiastfordon.
Kontrollbesiktning av entusiastfordon till ord. pris.

11.00 Rättvik Hill Climb
Rättviks Slalombacke
Publikentré 100 kr, Classic-band gratis. Bär bandet 
synligt. Hill Climb körs uppför den slingrande grusvä-
gen till slalombackens topp med mycket grussprut. 
Även oregistrerade fordon. Kl 08.00 Går FÖRSTA 
GRATISBUSSEN FRÅN KNEKTPLATSEN eller RÄTT-
VIKSPARKEN till Rättvik Hill Climb, eftersom det sak-
nas parkeringsplatser vid tävlingsområde. Servering av 
hamburgare och dryck

12.00 A-Traktorrally
Öppet för ungdomar 15-18 år. Startavgift 100 kr.
Hamburgare ingår. Ingen föranmälan. A-traktor, EPA el-
ler mopedbilar är välkomna oavsett ålder på fordonet. 
Ca 2 mil långt. Start och mål på Knektplatsen. Sam-
ling kl 11.00 för gemensam start och cruising genom 
Rättvik till första kontrollen. Därefter åker var och en 
för sig. Prisutdelning och bedömning av fordonen vid 
målgång. Max 75 deltagare. Kom i god tid!

13.00-16.00  Classic Car Week Kidz
Pyssel, spel och aktiviteter för barnen i Rättviksparken.

15.00 Mora Träsk - Show!
Rättviksparken Teatern. Entré 150 kr. Barn under 3 år 
gratis. förköp via www.ticketmaster.se eller direkt i 
kassan om det finns platser kvar. OBS! Classicbandet 
gäller ej!

19.00 Evenemang exklusivt för våra 
Classicgäster
Ölprovning på Dala Bryggeri, Snickerivägen 1, stora in-
dustriområdet. Träffa Bilprovningsbengt och prata med 
honom om hans bilar. Endast för gäster med Classic-
bandet. Självkostnadspris 100 kr.

19-24 Burnoutkväll
– Återvinningsstationen, Drafsån
Burnoutkväll. Fri entré för både deltagare och åskåda-
re. Väg 301 ut ur Rättvik, sväng höger mot Motorbana. 
Ett samarbete med River Valley Racing i Älvdalen.

Underhållning på Knektplatsen
19.00 – 21.00 ca Musikquiz
22.00 – 24.00 B Fat Boogie
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 

Eight Balls 
Bluesband - 
30 juli
Eight Balls Bluesband är ett gäng 
som har sin bas i Mora kommun. 
Bandet träffades av en slump 2018 under jam-liknade former 
under en gatumusikfestival i grannkommunen Orsa. Energin 
och groovet mellan bandmedlemmarna gifte sig vid första ack-
ordet och sedan dess har spelningarna trillat i i en jämn följd. 

Bandet har trots Corona pandemier hunnit med 2 svängar till 
grannlandet (Norge). Man vann också Classic Car Week Mu-
sic challenge 2019 och hade en framgångsrik spelning på Rätt-
viksparken. Grabbarna i bandet är tända och taggade på att göra 
årets bästa spelning i tältet på Knektplatsen. 

Bandet består av. Patric Ollars bas. Ex Woodpjucks, kongo all-
stars Fredrik Gritten Eriksson trummor. Ex Högvilt, kongo all-
stars Thord Arvidsson slideguitar. Ex Hälsingland Stefan Swen 
munspel. Grumligt /Jämtland Kenth Wedin gitarr o sång. Ex 
Backseat djungle. Väl mött på knektplatsen den 30e Juli!

B-Fat Boogie 
- 31 juli
Rocknroll oldschool från Örebro. Startade för 
20 år sedan. Spelar på bilträffar, raggarfester 
och ställen där man vill ha ett bra gung. Har 
öppnat för The Refreshments, Peter Jezewski, Eva Eastwood 
och Samantha Fox! Alltid fullt ös med B-Fat Boogie på plats!

Större mervärde 
på Classicbandet!
För ENDAST 900 kr får du entré till HELA TRE ARENOR 
under årets CCW. Rättviksparken, Tältet på Knektplatsen och 
Classic Kalaset (Rättvik Bowling & Krog, för fullständiga vill-
kor hänvisas till vår hemsida www.classiccarweek.com). Entré 
och rabatter till många övriga evenemang och varor ingår ock-
så. Mer information om erbjudandena hittar du i det material du 
får i vår incheckning.

Köp ditt band i vår Incheckning på Rättviksparken om du 
inte redan förbokat det!
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Sofia Kurek Fogestedt heter jag och går under pinupnamnet 
Miss Sofi Q. Jag är väl den där eviga optimisten som tän-
ker lite ”Kom igen det blir kul” att man måste våga för 
att veta. Ni kan följa mig och min historia på Face-
book och Instagram. Bor i Gällinge där jag just nu 
står i startgroparna för en skönhetssalong hemma i 
sann rockabillykänsla. I garaget står Luci: En Ca-
dillac Deville-53. Har alltid haft en stor dragning 
till 50-talet, rockabilly och pinupstilen. Marilyn 
Monroe har influerat mig sedan jag var litet barn 
när jag först fick upp ögonen för denna ikon. 
Men har väl egentligen blommat ut som pin-
uppa sedan 2018 då jag vågade mig upp på 
scen för en tävling för första gången, och 
sedan dess har det rullat på. Sedan min 
vinst som Miss Classic Car Week, un-
der pandemiåren har det hunnits med 
att starta Pinup Podden med en kär 
vän, vi har hunnit vara med och re-
presenterat kulturen i TV4 program-
met Bytt är Bytt. Plus de alla olika 
tidningsreportage och dokumentärer 
jag fått vara med i för att få dela med 
mig av min livsstil. Har även blivit led-
are för Rockabilly International Sweden. 

Det bästa med att ha blivit lite offentlig är att jag får 
så otroligt mycket uppskattning av människor som 

kommer fram och berättar att det är på grund av 
mig de också vågar blomma ut. När jag för 13 

år sedan för första gången reste de 8 timmarna 
hit till Rättvik trodde jag absolut inte att jag 
en dag skulle få kalla mig Miss Classic Car 
Week. Tänk också att jag fått kalla mig det 
3 år i rad, slå det om ni kan, Haha. ÄNTLI-
GEN får jag äran att representera Classic Car 

Week 2022. Även jag, min man, våra tre 
barn och självklart vår hund Sally, har 

längtat då vi också vann Classic Car 
Week Family under Way of life 
dagen 2019. Så detta år är stort 
för oss. Vi har väntat länge nu 
på att få åka till Rättvik igen. 
Hoppas ni alla får en härlig 
vistelse på Classic Car Week 
efter flera års uppehåll. Glöm 

inte heller att slänga ert skräp 
på anvisade platser. 

Kramar Sofi Q

Miss Classic Car Week  2019-2021

Tel. 0248-109 37
www.tuttul.nu

Vasagatan 12

Välkommen!

En gammaldags
Handelsbod

mitt i Rättvik fylld med
lokalproducerat!

 

Tel. 0248-109 37
www.tuttul.nu

Vasagatan 12

Välkommen!

En gammaldags
Handelsbod

mitt i Rättvik fylld med
lokalproducerat!

 

En gammaldags Handelsbod mitt i 
Rättvik fylld med lokalproducerat!

Välkommen!

Vasagatan 12
Tel. 0248-109 37 | www.tuttul.nu

Hjälp med 
elinstallationer?

Ring oss eller besök vår butik.
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Genvägen 2, RättvikGenvägen 2, Rättvik

0248-510 90 • www.rattviksel.se0248-510 90 • www.rattviksel.se

DEN KLASSISKA HERRBUTIKEN 
MED DET STORA UTBUDET

TORGET RÄTTVIK         TEL. 0248-100 60
60 år
1956-2016

BRA SERVICE • BRA PRISER • STORA STORLEKAR

Besök även vår 
nya jaktavdelning!
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Tel. 0248-109 37
www.tuttul.nu

Vasagatan 12

Välkommen!

En gammaldags
Handelsbod

mitt i Rättvik fylld med
lokalproducerat!

 

Hellebergs väg 44, 795 33, Rättvik
Vard. 9.00-18.00, lunch 12.00-13.00
Tel. 0248-138 00 • Fax 0248-102 23

pro_parts@telia.com
www.proparts.blogg.se

Gå med i vår öppna fb-grupp Pro Parts!

Hos oss hittar du allt du behöver för

BAD, LEK och SPEL!
Mycket att välja på!

En smart affär.

Slut på 
ström?!

Vi har 220/12V-laddare 
till din mobil, surfplatta, 

TV och dator!

Storgatan 21, Rättvik | 0248-106 66

Hjälp med 
elinstallationer?

Ring oss eller 
besök vår butik.
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Genvägen 2, Rättvik • 0248-510 90

www.rattviksel.se

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Välkomna!

DIN MATBUTIK I RÄTTVIK OCH LEKSAND
Stort sortiment av färskvaror.

Manuell fisk-, deli- och köttdisk. Vi gör allt för dig.

RÄTTVIK - alla dagar 8.00-22.00
0248-100 88

LEKSAND - mån-lör 7.00-23.00, sön 8.00-23.00
0247-129 10

Sjurbergs Byväg 2, Rättvik

  
      
ring gärna 070-557 61 84.

   

  
      

    

Spel & Café
mån-fre 9-19, lör, sön 7-19

Butiken med mode
och egen design

070-557 61 84

YOUR BEST
MEMORIES

I STOLT SAMARBETE MED:

MEMORIES

RÄTTVIK, RIKSVÄGEN 16 | Tel. 0248-103 33 | teamsportia.se

ll

Storgatan 12 • 0248-102 10

kookobeacå f faca oss plliG
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Måndag 1 augusti
9-17 Orsa Drag Fest
Entré 200 kr. Classic band gäster 50 kr rabatt.
Kl 08:00 Entrén öppnar
Kl 09:00 Förarmöte
Kl 10:00 Körning på 201m
Kl 12:30-13:00 Lunchpaus
Kl 13:00 Körning på 201m fortsätter
Kl 15:00 Prisutdelning Peoples Choice
Som vanligt avslutar vi dagen med ett Bracket Race 
för dom som vill. Entré 200 kr (50 kr rabatt för Classic-band 
gäster), barn under 15 år gratis. Ha gärna jämna pengar redo 
så minimerar vi köerna. Swish fungerar ibland, men ibland 
inte pga dålig mobiltäckning. Vi reserverar oss för ändringar 
i programmet.

10.00 Baka tuttul med oss!
Lär dig baka tuttul under Classic Car Week. Du får prova på 
alla momenten i den traditionella bakningen för hand och du 
bakar dina egna Tuttulpaket att ta med hem. Vi samlas halv 
tio, byter om och får en kortare introduktion. Pris: 480 kr/
vuxen inkl 1 barn under 12 år. Classic-gäster 300 Kr/vuxen. 
För mer info och bokning ring: 070-2353594 Åke eller 070-
6068689 Susanne OBS! Begränsat antal platser! Classic Car 
Week i samarbete med Rättviks Tunnbrödsbageri och Han-
delsbod.

10-16 Öppet hus Brinkens Garage
Hedbacksvägen 8 i Vikarbyn. Brinks Garage/Autocraft visar 
sin verksamhet. Här renoveras bilar till toppskick.

10.00 Classic Lady
Populärt och spektakulärt rally med enbart kvinnliga del-
tagare klädda i tidsenliga kläder, passande till respektive 
fordon. Årets tema ”Musik”. Endast föranmälda ekipage. 
Rallyt går till Insjön, Leksand med parad längs Norsgatan 
och ett stopp vid Leksands Sparbank. Första start från 
Knektplatsen kl 10.00 Målgång kl  15.00-17.00

12.00 Nu är det klippt! - Åkgräsklipparrally
Ett evenemang för ombyggda och äldre trädgårdsmaski-
ner. Ni som vill vara med kommer att få åka en tipsrunda 
och besvara ett antal frågor. För att ställa upp måste du ha 
ett åkbart trädgårdsredskap som inte är för stort då det är 
lite trångt på några ställen av färdvägen. Klä dig gärna i stil 
med ditt fordon/redskap. Blir uppskattat av publiken och 
kanske finns ett pris till ”roligaste” ekipage. Start och mål 
på Knektplatsen. Ingen föranmälan. Avgift 100 kr, möjlighet 
att vinna priser. Fika till deltagarna ingår.

13.00-16.00  Classic Car Week Kidz
Pyssel, spel och aktiviteter för barnen i Rättviksparken.

15-19 Bilmarknad på Rättviksparken
Vill du sälja ditt entusiastfordon, eller köpa ett? Kom till 
Rättviksparken där alla som vill sälja får en plats. Stan-
na kvar vid fordonet under tiden du är där och ta emot 
spekulanterna. Classic Beer Bar har öppet hela dagen 
och serverar fika, mat och dryck.

16-18 Drive-In vigslar och dop
vid Rättviks kyrka
Gör årets besök på Classic Car Week ännu mer min-
nesrikt. Drive-In vigslar och dop framför kyrkentrén. 
Präster, musik och publik finns på plats. Dessutom 
möjlighet till bröllopsmiddag på Stiftsgården. Anmälan: 
aina.bjor@svenskakyrkan.se. www.rattvikspastorat.se 
Svenska kyrkan Rättvik i samarbete med Classic Car 
Week.

18.30 Rättviks Travbana—V5.
Classicgäster fri entré!

21-02 Rättviksparken
Sparbanksscenen: 22.00 – 23.15 
Eva Eastwood ”på svenska”
24.00 – 01.15 Gottfrid Krantz och Krantz & Krantz

Rotundan: 23.15 – 24.00. 01.15 – 02.00 
Johnny Horsepower

Saloonen: 23.15 – 24.00, 01.15 – 02.00 
Vinnarna av CCW Music Challenge 2022
Entré 250 kr. Classic-band fri entré. Bär bandet
synligt. Åldersgräns 18 år, under 18 år endast i
målsmans sällskap.

Underhållning på Knektplatsen
19.30 – 21.30 Nittsjö Kvarn
22.00 – 24.00 Double B
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 

Double B - 1 augusti
Under två år har vi slipat plektrum och vässat vår repertoar. 
Double B heter vi och spelar företrädesvis med Blues Brothers 
som förebild, fast på vårt vis. Vi spelar blues och rock med vibbar 
från 80-talet. Double B framträder med självsäkerhet i en härlig 
blandning med känsla och gung. Bandet består av fem personer 
som spelar gitarr, orgel/synt, trummor, bas, munspel, percussion 
samt sång. Under CCW uppträder vi i tältet på Knektplatsen 
måndag kväll. Håll i hatten och glöm inte solbrillorna.
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Upplev världsberömda besöksmål i Mora och 
närliggande byar där hantverk och traditioner 
bevaras i genuin dalamiljö. Vasaloppsarenan, 
Tomteland, Zorngården och Dalahästtillverkningen 
välkomnar besökare under alla årstider.

www.mora.se

Upplev glassbåten Upplev glassbåten 
i Morai Mora

34 sorters glass

Kaffe, smörgåsar, belgiska 
våfflor, pannkakor

Kom och koppla av en stund på 
Moras mysigaste uteservering.

Öppet alla dagar från 10.00

MITT PÅ GÅGATAN, KYRKOGATAN 8 MORA

Konditoriet 
mitt på gågatan

servering två 
våningar

Goda bakverk
Lättare maträtter

Smörgåsar

MITT PÅ GÅGATAN, KYRKOGATAN 8 MORA
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Raka Rör - 2 augusti
Håll i hattarna och bered på ös Classic Car-vänner. Bandet 
Raka Rör spelar musik utan ljuddämpare. Bandet startade som 
Rättviks Raka Rör 2003 och bestod då av Lars-Erik Wilkens-
son, Ulf Back, Bengt Dyrsmeds och Rolf Strömberg. De bör-
jade jamma ihop för endast en spelning på ett bröllop. Sen har 
det rullat på. Trummisen Bengt och basisten Rolf finns med än 
idag och övriga medlemmar är sångaren Christer Blank, gitar-
risten Kristoffer Sundberg och organisten Håkan Norlin, känd 
från P Floyd. Bandet förkortade namnet till enbart Raka Rör 
när Kristoffer från Malung kom med. Raka Rör spelar blan-
dade covers på allt från bröllop och kalas till arenaspelningar.

Brinkens garage
Det har blivit lite av en tradition att vi håller öppet hus hos 
oss, på Brinkens Garage i Vikarbyn, på måndagen under CCW. 
Skitkul, tycker vi och det verkar besökarna också tycka, efter-
som vi har fullt hus hela dagen.
Vikarbyborna säger att det aldrig är så mycket folk i Vikarbyn 
som då. Det blev ju 2 års uppehåll pga pandemin, men nu är 
det dags igen. Vi kommer att visa upp lite roliga byggen som 
vi jobbar med och sedan får ni ju som vanligt det stora nöjet att 
titta på varandras bilar, då hela gården brukar vara fylld med 
roliga fordon.
Vi har nu också byggt klart vår utställningshall som ni kan titta 
in i. Där kommer vi framöver att ha lite egna bilar, men som 
kund kan man också hyra in sig där över vintern om man vill ha 
jobb gjorda på eller om man vill ha hjälp med försäljning av sin 
bil, observera att detta gäller lite exklusivare fordon. Förutom 
att ni kan kika runt hos oss, så kommer det att finnas lite enkla-
re mat och fika till försäljning, precis som tidigare år.
Ni har väl inte missat att Brinkens Garage även finns i Hallsta-
hammar utanför Västerås. Där har vi samma verksamhet som 
här i Vikarbyn, men utöver de tjänster vi erbjuder här så syr vi 
även inredningar, riktar & polerar lister samt kromning.
Välkomna att besöka oss

Tisdag 2 augusti
10-15 Bilar från Gammelfarfars tid
Knektplatsen. 10.00 Rallystart, en sträcka på ca 4 mil 
lokalt runt Rättvik. Startavgift 200 kr per person. För-
anmälan till office@classiccarweek.com. Lunch ingår.
Målgång Knektplatsen. Kl. 15.00 prisutdelning.

10-13 Sakletardag på Röjeråsens bilskrot
På Roland Petterssons bilskrot i Röjeråsen finns fortfaran-
de några 40- och 50-talsfordon kvar att fynda delar från.

10-17 Rättvik på 1960-talet
Utby Rallare. Modelljärnvägar. Se info i separat artikel 
på sid 16.

10-16 Mopedens dag och mopedrally
Alla mopedaktiviteter på Mopedens dag utgår från 
Rättviks Travbana. Incheckning mopedrally öppnar kl 
8.30. Startavgift mopedrally 200 kr (något att äta ut-
med färdvägen ingår)
Start mopedrally 10.00. Målgång senast kl 14 för dig 
som vill ha mölighet att vinna priser mopedrally
Incheckning mopedtrav från 13.00. Start mopedtrav kl 
14. 2 klasser original och trim. Startavgift mopedtrav 
100 kr. Prisutdelning kl 16.00. Entré 50 kr, fri entré för 
deltagare & Classicband gäster.
Mopedtrav.
Mopedtrav innebär att mopederna startar efter en 
startbil och racar sedan mot varandra på travbanan. 
Det blir även bänkar där man kan testa effekten av sin 
moped. För de som vill går det att ställa ut sin moped 

och det finns även möjlighet att sälja grejer med an-
knytning till moped.

12-17 Classic Car Week Way of Life
Rättviksparken. Tävling om Miss CCW 2022, Mr CCW 
2022 samt CCW Family 2022. Barnaktiviteter med 
lådbilsutställning och hattparad, dansuppvisning, mo-
devisningar, miljöbilstävling, försäljare/utställare och 
mycket mycket mer. Start 12.00. Prisutdelningar ca kl 
16.30.

13-16 Classic Car Week Kidz
Pyssel, spel och aktiviteter för barnen i Rättviksparken.

17.00 Rockskolan-för barn och 
ungdomar
Rättviksparken Teatern. Entré 150 kr. Barn under 3 år 
gratis. Förköp via www.ticketmaster.se eller direkt i kassan 
om det finns platser kvar. OBS! Classicbandet gäller ej!

17.00 Bilbingo
Rättviks travbana. Senaste inkörning 18.45
Bingon börjar kl 19.00. Kom i god tid så ni hinner köpa 
brickor! Kassorna för bingobrickor och servering öpp-
na 17.00 -18.50. Servering även öppen under pausen.
Vinstplan 50% av försäljningen. Bingoutropare är Las-
se. Rolig historia utlovas i pausen! Mer info på sid 24.

Underhållning på Knektplatsen
19.00 – 21.00 ca Musikquiz
22.00 – 24.00 Raka Rör
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 
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DALHALLA
2022

JUDAS PRIEST • EN HIMMELSK MUSIKALKONSERT 

JESUS CHRIST SUPERSTAR • ROBERT PLANT &

ALISON KRAUSS • PETER JÖBACK • DIGGILOO 

LARS WINNERBÄCK • THE ARK • UGGLA, MISS LI 

& PETTER • ULF LUNDELL • TOMAS LEDIN 

THOMAS STENSTRÖM & MOONICA MAC  

RHAPSODY IN ROCK • P-FLOYD 

DALHALLA BRINNER - IN FLAMES 

KRISTINA FRÅN DUVEMÅLA  

THE HIVES, MANDO DIAO & THE SOUNDS  

MELISSA HORN & ALBIN LEE MELDAU   

WEEPING WILLOWS MED VÄNNER  

D-A-D, SATOR & THE NOMADS 

SPACE STATION EARTH
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Älska 
varje mil.
Vi på AD har alltid stått på bilentusiasternas sida – vi älskar 

ju också bilar. Det kommer du märka både på personalens 

kunskap och utbudet av reservdelar från kända varumärken. 

Dessutom är det enkelt att hitta oss. Med över 300 verkstäder 

och butiker i Sverige är vi alltid nära när du behöver hjälp  

med reservdelar, rekond eller service. Allt för att du ska  

kunna Älska varje mil!

www.adbildelar.se
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Utby Rallare bygger en modelljärnväg i skala 1:87 (H0) som 
visar Rättvik omkring 1960, från Stumsnäs i norr till Utby och 
Västgärde i söder. På anläggningen, som ännu inte är helt klar, 
kan man se inte bara tåg utan även noggrant byggda miljöer 
som visar hur det såg ut i Rättvikstrakten för mer än 60 år sedan.

Ovan, ett godståg passerar Ickholmen och nedan syns en rälsbuss 
på väg från Rättvik mot Vikarbyn. Foto & ©: Bertil Bellander

Anläggningen finns i Utby, i en stor ladugård vid majstången, 
(Utby Gamla Landsvägen 19). 

Notera att UR kan ta emot högst 40 besökare samtidigt i sin 
lokal, UR kommer därför att köra med modellen ”när en går ut 
kan en ny gå in”. 

UR kommer att öppna kl 09.00 och ha öppet fram till kl 18.00. 
Biljetter köps vid entrén, pris 75 kr med CCW-band, 100 kr 
utan. Betalning görs via Swish eller kontant, UR tar inte 
betalkort.

Då parkeringsmöjligheterna i Utby är begränsade, ber vi er be-
sökare att samåka så mycket som möjligt. Och ni som tar bilen, 
beakta parkeringsanvisningarna! När ni väntar kan ni utanför 
UR:s lokal titta på Roland Erikssons radiostyrda modeller av en 
hjullastare och en dumper i skala 1:6,5.  

Välkomna hälsar Utby Rallare!

Besök hos Utby Rallare tisdag 2 augusti

Geo Classic!     
Classic Car Weeks Rally ”Geo Classic” pågår 1 juni – 
4 augusti 2022. 

Kör (nästan) när du vill och hur du vill! Det enda som krävs 
för att delta är ett startkort som kostar 100 kr. Det går att köpa 
via vårt kansli (maila på office@classiccarweek.com för be-
talningsinfo och material) samt från den 28 juli även i Classic 
Car Weeks incheckning på Furudalsvägen 1. 

Varje år kommer vi att välja ut nya besöksmål för att locka 
våra besökare att se omgivningarna runt Siljan och/eller att 
lära känna sin hembygd lite bättre. På internet hittar du infor-
mation och vägbeskrivningar. Och vill du veta mer om geolo-
gi och Siljansringen rekommenderar vi ett besök på Rättviks 
Kulturhus utställning eller Naturum Dalarna i Siljansnäs. De 
effekter av ett meteroritnedslag som finns att se i området är 
unika och liknande finns endast på ett fåtal platser i världen. 
Siljansringen är Europas största nedslagsplats.

Fina priser finns att vinna! Priserna lottas ut på fredagen den 5 
augusti på Knektplatsen ca kl 17 i anslutning till dragningen i 
vårt stora billotteri. 

Välkommen till en trevlig tur i Siljansbygden!

Classicregler
Classic Car Week är egentligen ett alldeles för stort 
evenemang för lilla Rättvik. Därför krävs det att vi 
hjälps åt för att göra det trevligt. För att genomfart-
strafiken ska flyta med så lite störningar som möjligt 
så stängs rondellerna för rundkörning. Själva evene-
manget Classic Car Week har inga aktiviteter längs 
riksvägen utan våra event utgår i huvudsak från 
Knektplatsen och Rättviksparken.

Gående ombeds respektera trafikljus och våra trafikvärdar och 
bara gå när ni blir framsläppta. Då minskar också köerna på 
riksvägen. Hjälps åt att hålla snyggt på samhället! Hittar du 
inte någon soptunna så ta gärna med skräpet hem igen. Sop-
centraler och bajamajor finns utplacerade på strategiska platser 
i hela samhället. 

Vi vädjar till alla våra besökare att hålla nere ljudvolymen i 
bilarna för undvikande av störning av omgivning och risk för 
böter.

Ni som åker till veteranmarknaden den 30 juli ombeds gärna 
välja andra tider än 9-11 då ofta köbildning brukar uppstå.

Ett bra uppträdande gagnar hela fordonshobbyn. Vår önskan är 
att man sitter inne i bilarna och inte på dem. Att man inte ägnar 
sig åt däckbränningar och alltid tänker efter före. Alkohol är 
inte tillåtet på allmän plats och camping får endast ske där det 
är tillåtet.

Hjälp oss att göra Classic Car Week till ett positivt och 
trevligt sommarminne för alla!
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Stora Ind. området, Rättvik
Tel. 0248-36 60 00

Christer Ollas • 070-759 06 24 
www.ollas.se • info@ollas.se

Tillverkar Tillverkar 
SPORTSTUGOR och VILLORSPORTSTUGOR och VILLOR
– allt efter kundens ritning och önskemål– allt efter kundens ritning och önskemål

Bageributiken

Mån - Fre 09.30-18.00, Lör 10.00-15.00, Sön 11.00-15.00
Gärde Stationsväg 1, Leksand, 0247–448 20, leksands.se

Butiken för alla
knäckeälskare!

FÖRSÄLJNING • SERVICE 
PLÅTVERKSTAD • BILGLAS 

DÄCK och FÄLG
www.rattviksbil.nu

Nyåkersvägen 2, Rättvik • Magne Stöa
Försäljning 0248-124 05 • Verkstad 0248-123 22

SERVICE

Nya glasögon på 2 dagar? 
Sportglasögon? Solglasögon? 

Vanliga glasögon? 
allt i din styrka! 

Alla glas med styrka tillverkas i Rättvik - svensk kvalitet

www.mejoptik.se - tele 0248-36 44 94 
Riksvägen 23, Rättvik, bredvid Circle K

Besök oss för fl er erbjudanden och vi bjuder självklart 
på en kopp kaffe!

* Går ej att kombinera med andra erbjudanden

Sommarens hetaste erbjudande
vecka 30-31

Stor utförsäljning av
             - bågar

DIN MATBUTIK I 
RÄTTVIK OCH LEKSAND

Stort sortiment av färskvaror.

Manuell fisk-, deli- och köttdisk. 
Vi gör allt för dig.

RÄTTVIK - alla dagar 08-22
0248-100 88

LEKSAND - mån-lör 07-23, sön 08-23
0247-129 10

Spel & Café
mån-fre 9-19, lör, sön 9-17 Välkomna!

VÄLSORTERAD VINTAGEBUTIK
i Vikarbyn, norr om Rättvik
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Lobster - 3 augusti   
Powertrion Lobster har under drygt tjugo år levererat hård dri-
vande rock’n’roll med energi och attityd. Musiken hittar man 
i 50, 60 och 70-talets rika låtskatt och tre CD plus en vinyl EP 
har bandet släppt. Under 2022 kommer man dessutom att hylla 
de finska rockpionjärerna Hurriganes med en rikstäckande turné 
som en del av Raggartåget. I övrigt så giggar Lobster oförtrutet 
vidare med den egna repertoaren  som de gjort de senaste tjugo 
åren. Lobster ÄR och FÖRBLIR 100% ROCK! Under kvällens 
spelning på Knektplatsen är Larsan Wilkenson med och gäst-
spelar.

Onsdag 3 augusti
09.30 Commercial Run
Veteranbilsrally för kommersiella fordon som bussar, 
lastbilar, traktorer, packmopeder eller vad du kan hit-
ta på. Anmälningsavgift 200:-/fordon Ingen mat ingår. 
Medtag egen fikakorg eller använd er av de tips på 
ställen utmed färdvägen som kommer att finnas. Mål-
gång senast 16.00 för de som vill vara med och tävla 
om priser. Prisutdelning 16.30
Start och målgång på Knektplatsen.

11.00 Rally Classic – rally för 
personbilar  30 år och äldre
Start och målgång på Knektplatsen. Endast föranmä-
lan. Pris 300 kr/person. Barn 7-12 år 100 kr. Lunch och 
fika ingår. Målgång senast 16.00 för de som vill vara 
med och tävla om priser. Prisutdelning 16.30

11-16 Classic Car Week Water Day
- CCW Water Cross
Tävlingar på vatten, Siljan

13.00-16.00  Classic Car Week Kidz
Pyssel, spel och aktiviteter för barnen i Rättviksparken.

19-21 Rättviksparken – Teatern
A DATE WITH ELVIS – A Tribute To The King
En elegant och ärlig hyllning till den största artisten i modern 
musikhistoria.

Den mest ärliga hyllningen till Elvis Presley i landet besöker även 
i år Rättvik och Classic Car Week. En ultimat konsertupplevelse 
där du bjuds på guldkornen ur Elvis låtskatt.

Ett samarbete mellan Classic Car Week och Dalaartist och Event. 
www.dalaartist.se Biljetter: 295 kr + serviceavgift. Förköp via 
Ticketmaster eller vid luckan i mån av plats.

21-02 Rättviksparken
Sparbanksscenen: 22.00 – 23.15 Marcel Riesco och 
Rhythm Cats (Roy Orbison tolkningar)
24.00 – 01.15 Erika Jonsson

Saloonen: 23.15 – 24.00, 01.15 – 02.00 Sold´s Finest
Entré 250 kr. Classic-band fri entré. Bär bandet syn-
ligt. Åldersgräns 18 år, under 18 år endast i målsmans 
sällskap.

Underhållning på Knektplatsen
19.30 – 21.30 Nittsjö Kvarn
22.00 – 24.00 Lobster
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 

Rättviksparken 
- 3 augusti
Direkt från Nashville, Tennessee kom-
mer Marcel Riesco, rösten och gitarren 

från Truly Lover 
Trio, tillbaka till 
Sverige efter 3 
år. Han får sällskap 
av de fantastiska 
Rhythm Cats (Jan 
Östlund på bas 
och Danny Banck 

på trummor). De kommer att spela alla 
de favoritlåtar och rocklåtar som ni kan 
tänkas vilja höra. Marcel Riesco är en 
underbar tolkare av Roy Orbison. Kom 
och se dem live, och du kommer bara att 
vilja höra mer!

Erika Jonsson 
släpper coun-
try-rock doftan-
de album och 
ger sig ut på 
stor sommartur-
né i år! Erika är 
en ödmjuk och 
personlig artist. 
Hon blandar 
gärna in humor 
i mellansnacket. Att uppleva Erika live 
kan ibland kännas som att man är på en 
privat föreställning, - det känns äkta, 
närvarande och personligt. Nya albumet 
”Rootless” doftar Nashville långa vägar 
och Erika har aldrig tidigare låtit så bra. 
Influerad av artister som Ashland Craft, 
Ashley McBryde och Miranda Lambert 
har hon producerat ett album som spelar 

i samma liga.

I saloonen hittar vi denna kväll Sold´s 
Finest. Rock ’n’ Roll med inslag av Roc-
kabilly från solens ö (Sollerön), med en 
repertoar som går hem i alla åldrar.
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Hellebergs väg 44, 795 32 Rättvik. vard. 9-18, lunch 12-13
Tel 0248-138 00. pro_parts@telia.com, www.proparts.blogg.se 

Gå med i vår öppna fb-grupp Pro Parts!

Slit- och servicedelar Slit- och servicedelar  Kemikalier Kemikalier
Oljor Oljor  Clips  Clips   Tumskruv Tumskruv 

Instrument Instrument   Verktyg Verktyg  Kromdelar Kromdelar  

Handböcker Handböcker  Avgassystem  Avgassystem   Kylare Kylare 
Rattar Rattar   Batterier Batterier  Trim-jox Trim-jox

AN-kopplingar m.m.AN-kopplingar m.m. 

Välkomna!Välkomna!Välkomna!Välkomna!



Rättviks slalombacke
www.rattviksslalombacke.se

070-271 68 08

Välkomna till ett Välkomna till ett 
fartfyllt äventyrfartfyllt äventyr  

i Rättviksi Rättviks
sommarrodelbanasommarrodelbana

en lyckad semester!

RÄTTVIK, RIKSVÄGEN 16 • Tel. 0248-103 33 • teamsportia.se • Facebook:@teamsportiarattvik

För att du väljer att handla lokalt och 
stötta din lokala butik. Tillsammans 
håller vi DIN ORT levande.

TACK,  
TACK, TACK!

LOCAL LOVE

Allt du behöver för

en lyckad semester!Allt du behöver för

en lyckad semester!

Storgatan 12 • 0248 - 102 10

FRITT INTRÄDE ALLA DAGAR

NYTT      VINTAGE      BILDELAR

31 Juli - 4 Augusti

                       MATTIAS   0763  052  576                      

Följ oss på Rättmeet2022
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Rättviks kommun©Geodatasamverkan

Cruising 2017Cruising 2022

Torsdagen är vår organiserade 
traditionella Cruisingkväll. Den startar 

med samling på Parkeringen vid Rättviks 
Travbana från klockan 14.00.

Vi släpper endast in välvårdade bilar äldre än 30 år. 
Vår jury går runt och bedömer bilarna som kan få 
pris vid prisutdelningen kl 21.00 på Knektplatsen. 

Det finns mat och dryck att köpa på området. 

Cruisingen startar kl 17.00 och färden går över 
byarna Backa, Sätra, Västberg, Nittsjö, Öja, 

Vikarbyn, Sjurberg och sedan in till Rättvik via
vägen över Golfbanan. 

Presentationer kommer att ske vid Vikarby skola, 
Storgatan utanför Systembolaget och på 
Knektplatsen. Tänk på att inte skräpa ner.

 Vi delar ut påsar vid Travbanan som vi sedan samlar 
in vid Knektplatsen.

Efter prisutdelningen underhåller Ränn-
hola Rockers i tältet på Knektplatsen 

fram till kl 24.00.

Tänk på att inte spela hög musik så 
du stör din omgivning.

Cruising i Rättvik
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Cruising 2017

Cruising i Rättvik
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Souvenir-
shopen

Gör ett besök i Classic Car Weeks souvenirshop 
på Knektplatsen

Fredag 29/7 – lördag 30/7 kl 16.00 – 20.00
Söndag 31/7 – torsdag 4/8 kl 9.00 – 20.00

Fredag 5/8 kl 9.00 -18.00

Lördag 30/7 kl 9.00 - 18.00 finns vi på Rättviks 
travbana med våra årströjor.

Du kan även i år köpa våra årströjor i
Incheckningen på Rättviksparken samt under 

evenemangen i Rättviksparken.

R Ä T T V I K  S W E D E N  2 0 2 2

3 0  Å R  S E D A N  S TA R T E N

Årets T-shirt!

T-shirt och linne finns att 
köpa i både svart och vitt. 

Torsdag 4 augusti
10.00 Mopedutflykt
Knektplatsen. Färdväg: Cruisingslingan. Ingen avgift.

11.00 Veterantraktorutflykt
Traktorutflykt går till en hemlig plats ute i skogen. 
Medtag gärna egen lunchkorg. Samling 11.00 med en 
brokig skara traktorer på Knektplatsen. Ingen avgift.

14-17 Inför Cruisingkvällen
Samling på parkering vid travbanan inför cruising-
kvällen. Vi delar ut den officiella cruisingdekalen 
på vindrutan och det är här domarna granskar 
deltagarnas bilar inför kvällens prisutdelning.

17-22 Cruisingkväll
Start från travbanan 17.00. Endast öppet för 
välvårdade entusiastbilar 30 år och äldre.
Färdväg: Se karta!! Mot byarna Backa och Sätra, vi-
dare genom Västberg, Nittsjö och till Vikarbyn via Öja, 

där det blir presentation av bilarna vid skolan, innan 
de fortsätter tillbaka mot Rättvik via Sjurberg, under 
riksvägen vid Stiernhööksgymnasiet, över Golfbanan 
(Hedlundsvägen, som är enkelriktad) och vidare in 
mot samhället. OBS! att Vasagatan är enkelriktad från 
Knektplatsrondellen ner till riksvägen. Presentationer 
sker på Storgatan vid Systembolaget och Knektplat-
sen samt skolan i Vikarbyn. Låsta rondeller förhindrar 
cirkulation och köbildning på genomfartstrafiken.

21.00 Cruising prisutdelning
på Knektplatsen

Underhållning på Knektplatsen
22.00 – 24.00 Rännhola Rockers
Åldersgräns 18 år eller målsmans sällskap.
Classicband gäster fri entré. Från 21.30  entré 100 kr. 

Rännhola 
Rockers 
- 4 augusti
Rännhola Rockers spelar som vanligt på Knektplatsen på crui-
singkvällen den 4 augusti. ”Råskinnen från Insjön” behöver 
väl knappast någon ytterligare presentation. Be there!

Rockskolan - 2 augusti 
40 minuters show med John Lindberg, Olle Tjern och Chris 
Bergström. Till vardags ser man dessa musiker på alla Sveriges 
större scener i olika sammanhang. De vill nu föra arvet om mu-
sikens och rockens födelse vidare till den yngre generationen 
och skapade därför Rock N’ Roll-skolan där de med sina in-
strument spelar och sjunger sig genom rock-historiens födelse. 

- Vi vill lära ut riktig Rock n’ Roll, Vi vill få barn att få upp 
ögonen för livemusik och de olika instrumenten vi spelar på. 
Vi har skapat en integrerande föreställning för barnen. På ett 
Pedagogiskt och inspirerande sätt får barnen följa med oss på 
en musikalisk tidsresa där vi då och då stannar till för att berät-
ta om tydligt markanta avtryck som format musikhistorien där 
den är idag. 

Med en förinspelad berättarröst tar vi oss genom de olika mu-
sikaliska genrerna och årtiondena. 100 år sedan är ju inte så 
jätte-längesen. Eller? Detta görs med Lekfullhet och blodigt all-
var, barnen ska få en rejäl show 
och minnas denna dag med oss 
resten av livet. 

Förköp via Ticketmaster eller 
direkt vid entrén. Ordinarie bil-
jettpeis 150 kr, barn under 3 år 
gratis. Classic-bandet gäller ej 
detta evenemang.

 

Detta är rock n roll skolan:  
https://www.youtube.com/watch?v=w0JxBjA4p2s 

40 minuters show med John Lindberg, Olle Tjern och Chris Bergström. 
Till vardags ser man dessa musiker på alla Sveriges större scener i olika sammanhang. 
De vill nu föra arvet om musikens och rockens födelse vidare till den yngre generationen och 
skapade därför Rock N’ Roll-skolan där de med sina instrument spelar och sjunger sig genom 
rock-historiens födelse.  
 
- Vi vill lära ut riktig Rock n’ Roll, Vi vill få barn att få upp ögonen för livemusik och de olika 
instrumenten vi spelar på.  
Vi har skapat en integrerande föreställning för barnen.  
På ett Pedagogiskt och inspirerande sätt får barnen följa med oss på en musikalisk tidsresa där 
vi då och då stannar till för att berätta om tydligt markanta avtryck som format musikhistorien 
där den är idag.  

Med en Förinspelad berättarröst tar vi oss genom de olika musikaliska genrerna och 
årtiondena. 
100 år sedan är ju inte så jätte-längesen. Eller? 

Detta görs med Lekfullhet och blodigt allvar, barnen ska få en rejäl show och minnas denna 
dag med oss resten av livet. 

Praktiskt: 
Det enda som krävs är en ganska rymlig lokal tex. Gympasal, eller klassrum om vi kör för 1 
klass åt gången. Föreställningen går också att genomföra utomhus.   
Vi behöver ett vägguttag. Allt annat har vi med oss. 

Max 4 förställningar på en dag. 2 st på förmiddagen och 2 st på eftermiddagen. 

Orkestern Anländer 1,5 innan genomförandet. 

Åldrar. 
Rock N’ Roll-skolan har provats för klass 3 till högstadiet  
och vi anpassar oss till den åldern som sitter framför oss. 

För mer info kring priser och lediga datum ta kontakt med: 
Olle Tjern 
Olletjern@hotmail.com 
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Hos oss hittar du allt du behöver för

BaD, LEK och SpEL!
mycket att välja på!

PRIMOPRIS 398:-  – 1.295:-

S T R E T C H W E A R

Välsorterad butik med kvalitetskläder

4-5-6 XL är ingen ovanlig 
storlek hos oss

60 år
1956-2016TORGET RÄTTVIK TEL. 0248-100 60

En smart affär.

Slut på 
ström?!

Vi har 220/12V-laddare 
till din mobil, surfplatta, 

TV och dator!

Storgatan 21, Rättvik | 0248-106 66

Söker eller skall ni sälja
bostad i Rättvik?

Att välja rätt mäklarföretag är början till en bra affär 
– vänd er med förtroende till oss, 46 år i branschen

ALLTID ÖPPET 
TILL 24!

VID RIKSVÄG 70, Leksands-
vägen, Leksand. Tel. 0247-102 20

COOP KONSUM RÄTTVIK • 010-741 18 30 • www.coop.se

F� l av � tglädje!
Här finner du fräscha färsk-
varor med lokal anknytning och 
högsta kvalitet för både vardag
och fest, samt mycket annat!

www.coop.se

VÄLKOMMEN TILL VÅR
COOP-BUTIK I RÄTTVIK.

Hantverksbyn
 BENSIN
BILTVÄTT
SLÄPVAGNAR
LIVS
KIOSK
LOTTER

mån-lör 7-22, sön 8-22

Hantverksbyn
 BENSIN

TVÄTTBILBILTVÄTT
AGNARSLÄPV

LIVS
KIOSK
LOTTER

mån-lör 7-22, sön 8-22

AGNAR

mån-lör 7-22, sön 8-22

Storgatan 12 • 0248 - 102 10gatan 12 • 0248 - 102 10Stor

Klipp ut och ta med kupongen för 

15% rabatt 
gäller på allt i butiken vid ett köp. 
                      (gäller på ord. pris.)

  
                      (gäller på ord. pris.)                      (gäller på ord. pris.)
gäller på allt i butiken vid ett köp. gäller på allt i butiken vid ett köp. 
15% rabatt15% rabatt
Klipp ut och ta med kupongen för Klipp ut och ta med kupongen för 
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Torget • Rättvik
0248-100 52

garncentrum@telia.com 

HSB gatan 1
   

Apoteksgruppen
Rättvik

Vi har öppet: 
Må-fr 9-18 • Lö 10-14

www.apoteksgruppen.se
0771-760 760

FABRIKS-
FÖRSÄLJNING

ANDRA SORTERING

Häradsbygden, Leksand
0247-448 20

ÖPPET:
Månd–fred.......09.30–18.00
Lördag.............10.00–15.00
Söndag............11.00–15.00

DIN MATBUTIK I 
RÄTTVIK OCH LEKSAND

Rättvik 
Alla dagar 8.00-22.00

Leksand 
Må-lö 7-23, sö 8-23

Spel & Café
mån-fre 9-19, lör-sön 9-17

0248-100 88 Rättvik
0247-129 10 Leksand

Välkomna!

HANTVERKSBYN

Tel. 0248-30250
www.dalawardshus.se

ÖPPET ALLA DAGAR
BRA HANTVERK

BRA MAT - BRA PRIS
HEMSLÖJD & PRESENTBUTIK

FRUKOST, LUNCH & À LA CARTE
FULLSTÄNDIGA RÄTTIGHETER

NI HITTAR OSS VID SÖDRA INFARTEN TILL RÄTTVIK

Hjälp med 
elinstallationer?

Ring oss eller 
besök vår butik.
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Genvägen 2, Rättvik • 0248-510 90

www.rattviksel.se

Storgatan 11, Rättvik | 0248-13285
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TIDER:
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ETÖPP

22:00-Sön 11:00-Mån

 179:-
ed fläskfilé och bearnaisesås M

ett glas vin.k/inkl. en stor star

ommesel med PSchnitz  165:-
ett glas vin.k/earnaisesås, inkl. en stor starB

ning! en utköri har ävV
.hotmat.sese vår meny på: www

    

 

 

 

ÅRETS NYHET
 I RÄTTVIK!

Boka in en häftig upplevelse med familj eller 
några goda vänner, där alla kan delta. 
Vi har banor för stora och små, högt och lågt!

För öppettider och priser på www.hogtlagt.se
Varmt välkomna!

biltjanstrattvik.se

020-912 912

Rikstäckande 
bärgning och bilassistans 

DYGNET RUNT!
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DYGNET RUNT!

biltjanstrattvik.se

Stort utbud av bärbara 
högtalare till semestern 

finner ni hos oss
• Hjälper till med import av bilar/delar

• Regbesiktning

Hällebergs väg 44, Rättvik | www.hbtrading.se
073-622 59 29 Håkan Berg • 073-580 54 95 Anna Berg

Bli kund i en lokal och personlig bank
Visste du att:
• Vi är den enda banken i världen med  

huvudkontor vid Siljan.

• Vi har funnits sedan 1870 och är en av  
Sveriges stabilaste banker.

• Vi har kontor i Leksands-, Rättviks- och  
Gagnefs kommuner.

• Oss äger ingen - vinsten återinvesteras i  
projekt för att utveckla bygden.

Vill du vara med?
Bli ny kund i Leksands Sparbank så skänker vi  
500 kronor extra till din favoritförening i bygden 
när Leksands Sparbank blir din nya huvudbank. 

www.leksandssparbank.se/bytbank 
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Förmåner som Classic-gäst
Genom att köpa vårt Classicband får du en mängd olika för-
måner.  Som classic-gäst får du gratis entré till Rättviksparken 
på de musikkvällar vi anordnar under veckan. Även kvällen i 
tältet på Knektplatsen ingår i Classicbandet.  Entré ingår även 
till Classic Kalaset fram till kl 23 (se vår hemsida www.clas-
siccarweek.com för fullständiga villkor). Du har även fri entré 
till veteranmarknaden på Rättviks travbana både fredag och 
lördag, entré till Rättviks Hill Climb, Classic Car Week Water-
cross samt rabatter på ett flertal andra arrangemang. Det ingår 
även många fina erbjudanden från våra samarbetspartners .

Söndagen den 31 juli har vi ett evenemang exklusivt för våra 
Classic-gäster. Det blir även i år på Dala Bryggeri med möj-
lighet att se öltillverkningen, prova öl och få veta allt om till-
verkningen av deras bryggmästare. Där kan du även träffa Bil-
provnings-Bengt från TV3:s serie Bilprovningen och tala med 
honom om dina eller hans alla bilar.

Priset för Classicbandet är 900 kr per vuxen person samt 100 
kr för barn 12-18 år. Ungdoms-Classicband gäller endast i 
målsmans sällskap vid entrén till Rättviksparken eller tältet vid 
Knektplatsen (max 4 barn/ungdomar under 18 per köpt vuxen-
band). För Classic Kalaset hänvisar vi till deras hemsida för 
gällande åldersgränser.

Classic-banden är personliga och samtliga som ska ha band 
måste vara med vid avhämtningen eftersom de sätts fast på 
armen. Du får ditt band i vår incheckning på Rättviksparken, 
Furudalsvägen 1 i Rättvik.

Vinnarna av CCW Music 
Challenge 2022
Vinnarna av årets Classic Car Week 
Music Challenge är några av Sveriges 
nya Upcoming Rockabillyartister; Li-
nus Zander & The West Coast Boys 
från Varberg. 25-åriga Linus har länge 
haft som mål att kunna leva och satsa 
på musiken. Med boogie woogien inprintad i ryggraden sedan 
ca 10 års ålder och erfarenhet av liveframträdanden sedan 14 
års ålder, blev suget stort att börja satsa på riktigt. 2019 drogs 
ihop kompbandet ”The West Coast Boys” ihop. Samma år 

släppte Linus debut Ep’n ”Standing By Myself” och deltog i 
Country SM där han och bandet vann i kategorin Rockabilly! 
På grund av pandemin riktades fokus efter vinsten främst på 
att spela in och släppa musik. 2020 släpptes debutalbumet ”Li-
nus Zander” följt av ett antal singlar 2021. Sättningen är: Li-
nus Zander (Piano, Sång) Jim Lägermo (Gitarr), Andreas Warf-
vinge (Trummor) och Niclas Zander (Ståbas). 

Vi välkomnar dem till Saloonen på Rättviksparken 1 augusti 
och önskar dem lycka till i framtiden!

Klubbträffar på CCW
Många väljer att ha sina klubbträffar under Classic Car Week. 
Om ni ska ha klubbträff och vill boka en tid på Knektplatsen el-
ler i Rättviksparken måste detta ske i god tid. Maila på office@
classiccarweek.com så kollar vi om det finns möjlighet att göra 
ett arrangemang som inte krockar med något annat planerat. 
Klubbträff och gemensam parkering kan även ske på veteran-
marknaden om utrymme finns och ni anländer i samlad tropp 
och i god tid. 

Bilbingo
Bilbingo är en trevlig aktivitet för familjer och kompisgäng i 
alla åldrar. Och vad kan bli roligare än att göra det från bilen 
under Classic Car Week?! Bilbingo fungerar som träffpunkt där 
man deltar och har kul tillsammans. Det är inte svårt att spela 
bilbingo. Innan eller i pausen har du möjlighet att köpa något 
att äta och dricka från vår trevliga cateringpersonal. 

Kom och ha skoj tillsammans med oss. Det finns många skäl till 
att bilbingo har blivit så populärt. Framförallt för att det är kul 
och spännande. Samtidigt som man fikar och pratar så kan man 
spela bingo och vinna en slant om turen är framme. Vinsterna 
kan bestå av ett par hundralappar upp till flera tusentals kronor. 
I vissa spel finns till och med jackpottar att vinna. 

Välkomna till vår allra första CCW Bilbingo!

Fredag 5 augusti
10.00 Classic Mc
- veteranmotorcykelrally
Rally för veteranmotorcyklar – 30 år eller äldre.
Startavgift 300:-/person. Lunch och fika ingår.
Start och målgång på Knektplatsen Anmälan i 
förväg då mat ingår i rallyt. Anmälan till:
office@classiccarweek.com.
Målgång senast 16.00 för de som vill vara med 
och tävla om priser. Prisutdelning 16.30

17.00 Prisutdelning
Dragning på vårt billotteri
Knektplatsen. Bilen i Lotteriet är en Volvo 244 1987, 
jubileumsmodell och mopeden, en packmoped med 
Sachsmotor

Lördag 6 augusti
14.45 Rättviks Travbana—V75
V75 med sommartravets final. Rättviks travbana.
Start kl 14.45. Miljoner står på spel under dagens
högklassiga travtävlingar. Mängder av gratisaktiviteter
för barnen bl a hoppborg och körning med ponnytravare. 
www.dalatravet.se

Programpunkter med Kursiv text är inte CCW:s
egna arrangemang.

Med reservation för ev. ändringar
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Vad händer hos
AD Butik/Auto-Delar?

”Pompens projekt””Banditrun” Stefan Karlsson

Välkomna till oss på AD Butik/Auto-Delar och träffa

 representanter för några av våra kända varumärken. Finns på 

plats under ons-tors på minimässan XL Kl.11.00 - och framåt 

(stänger gör vi när alla gått hem!)

Vi kommer att ha massor av erbjudanden till kanonpriser under veckan.
Kom gärna förbi, sitt ner en stund och ta en kopp kaffe, samla kraft o handla lite.

VÄLKOMNA!

    Tisdag 2 augusti
•  Minimässa / marknad light

•  Stefan Karlsson och 
 Bandit Run Trailern

•  Classic Mopedens dag
 Ca 700 mopeder ca 12 –14

•  Ove ”Pompen” Persson 
 med några av sina projekt

   Onsdag 3 augusti
•  Minimässa/marknad XL
 11.00-

•  Stefan Karlsson och
 Bandit Run Trailern

•  Ove ”Pompen” Persson med
 några av sina projekt

•  Svenska Corvetteklubben
 Ställer ut sina bilar
 18.00-21.00

  Torsdag 4 augusti
•  Minimässa / marknad XL
 11.00-

•  Stefan Karlsson och
 Bandit Run Trailern

•  Ove ”Pompen” Persson med
 några av sina projekt

•  Svenska Trans-Am klubben
 Ställer ut sina bilar 
 15.00-18.00

•  Cruisingen Stannar
 Bosse Hården finns på plats  
 under eftermiddagen

Auto Delar / AD Butik
Filarvägen 10, Rättvik

0248-107 14

Auto Delar / AD Butik
Filarvägen 10, Rättvik

0248-107 14

AD Butik Falun
Zettergrens väg 2, Falun

023-388 55 00

Alla priser inkl. moms. Gäller t.o.m. 2021-12-31 eller så långt lagret räcker.

NUUK DIAMOND 20” LED BAR
Kvalitetsramp från Strands SLD serie.
3-års garanti

Pris 1790:-
Ord.pris 4475:-

60 ARCUM 30” LED BAR CURVED
Kvalitetsramp från Strands SLD serie.
3-års garanti

Pris 2709:-
Ord.pris 6021:-

55

YUKON 9” EXTRALJUS LED
Kvalitetsljus från Strands SLD serie.
3-års garanti

Pris 990:-
Ord.pris 1980:-

50

SLANGVINDA LUFT/VATTEN
3/8”, 20 m

Pris 1595:-
Ord.pris 3190:-

50

VÄGGFÄSTE SVÄNGBART

Pris 339:-
Ord.pris 424:-

20

50

50

MUTTERDRAGARE 1/2”
Beswell, 1492 Nm

Pris 1495:-
Ord.pris 2990:-

MUTTERDRAGARE 1/2”
Beswell, kort 125 mm, 1200 Nm

Pris 1495:-
Ord.pris 2990:-
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Söndag 31 juli kl 12. A-traktorrally. 
Öppet för ungdomar 15-18 år med Epa- eller A-traktor. 
Ingen föranmälan. Färdväg Rättviks närområde.

Måndag 1 augusti kl 10. Classic Lady. 
Vårt äldsta och mycket uppskattade rally under CCW. 
Se damerna klädda i tidstypiska kläder. 
Endast föranmälan. Årets tema är ”musik”.

Måndag 1 augusti kl 12. Nu är det klippt! 
Rally för åkgräsklippare och andra åkbara 
trädgårdsredskap. Lokal slinga i Rättvik. Ingen föranmälan.

Tisdag 2 augusti kl 10. Mopedrally. 
Vårt klassiska mopedrally med 2019 närmare 400 startande 
mopeder. Ingen föranmälan. OBS! Rallyt utgår i år från 
Rättviks Travbana.

Tisdag 2 augusti kl 10. 
Bilar från gammelfarfars tid! 
Rally för fordon äldre än 1940.

Onsdag 3 augusti kl 9.30. Commercial Run
rally för veteranfordon äldre än 30 år som använts kommersi-
ellt; lastbilar, bussar, taxi, polis etc. I år går färden i riktning 
mot Furudal. Ingen föranmälan.

Onsdag 3 augusti kl 11. Rally Classic 
vårt största rally för veteranbilar äldre än 30 år. 
I år åker man i Rättvik med omnejd med bland annat 
ett stopp och kontroll på Rättviksparken. Endast föranmälan.

Torsdag 4 augusti kl 10. Mopedutflykt. 
Ingen föranmälan. Cruisingslingan.

Torsdag 4 augusti kl 11. Veterantraktorutflykt. 
Gemensam utflykt med egen fikakorg till en 
hemlig plats ute i skogen. Ingen föranmälan.

Torsdag 4 augusti kl 17-22. CRUISING

Fredag 5 augusti kl 10. Classic Mc. 
Rally för veteranmotorcyklar 30 år eller äldre. 
Färdväg med fokus på bymiljöer. Ingen föranmälan.

Rallyn och utflykter har ända sedan starten 1992 varit centrala inom 
Classic Car Week. Våra rallyn och utflykter utgår oftast från Knekt-
platsen och de allra flesta har även målgång där. Undantaget är 
årets mopedrally som startar och går i mål på Rättviks Travbana där 
Mopedens Dag äger rum. I år finns följande rallyn och utflykter att 
titta på:

Årets rallyn

Automobiler före 1940
Nu är det dags att ta fram Farfars och Farfarsfars fordon 
från tiden då det begav sig. Långt innan uttryck som vind-
motstånd och låsningsfria bromsar var uppfunnet. Här fär-
dades man med värdighet. Ofta hade herrarna frackar och 
höga hattar. Damerna hade vackra klänningar och stora 

hattar. Till en sådan här bil delades 
den första fortkörningsboten ut när 
seklet var ungt. Det hände på Strand-
vägen i Stockholm. Konstapeln sprang 
i kapp automobilen och skrek åt chauf-
fören att inte rusa fram i sken.

Nu tänkte vi i CCW att ni skulle få 
uppleva de här kulturklenoderna. Au-
tomobilerna kommer att stå uppställ-
da på Knektplatsen för beskådan före 
och efter en utflykt på ca 40 km i ett 
sommarfagert Rättvik. Färden går 
genom Storgatan. Siljansbadets cam-
ping, Vikarby camping, några typiska 
Rättviksbyar samt Rättviks Camping 
för att därefter återvända till Knekt-
platsen för förtäring. 

Tisdagen den 2 augusti vevar de 
igång sina vrålande 20 hk motorer. Landkort över färden 
kommer att anslås vid start. Avgiften för detta ädla evene-
mang är 200 riksdaler per person.

OBSERVERA! OBSERVERA! 
Föranmälan till office@classiccarweek.com senast 31 juli. 
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Belgian Air Force F-16
Tregrupp Tiger Moth

Jurgis Kairys
Team 50

Och mycket mer!

Swiss Air Force PC-7 Team

Johan Gustafsson
JAS 39C Gripen

AJS 37 Viggen

Flygfesten i Dala-Järna hör till de största civila flygshowerna i Europa och loggar omkring 50.000 besökare i dagarna tre.
5, 6, 7 augusti 2022 är det dags igen! Flygfesten bjuder på en fartfylld flygshow med piloter och flygplan av absolut högsta världsklass!

Allt från första världskrigets- pionjärer till toppmodern ingenjörskonst och dagens samhällsnyttiga flyg, det finns något för alla!

Mer info och biljetter på www.flygfesten.com

American
50’s Diner
MITT I RÄTTVIK

Welcome 

to Classic 

Car Week!

RÄTT V IK S  NYA  SPOR T S  BAR 
S T ORGATAN  16  -  M I T T  I  RÄTT V IK 

DE BÄSTA 
MATCHERNA 
Den goda 
maten & drycken


