Ansökan om Aktivitetsbidrag – Götaström Classic Motor 2020
Bakgrund
Götaströms Fordonshistoriska klubb startades 1995 och fyller således 25 år i år.
Klubben som från början endast hade en handfull medlemmar har genom åren
vuxit och blivit en av södra Sveriges största Lokala klubbar med ca: 550
medlemmar.
Vi har i år tänkt att fira ordentligt med en riktig stor-träff på Vaggeryds
Travbana tillsammans med tidningen Classic Motor. Götaström Classic Motor
blir evenemanget som lockar fler än bara de initierade veteranfordonsälskarna
till oss den 23 Maj. Sådan är åtminstone förhoppningen och ambitionen.
Samarbetet med Classic Motor ger oss möjlighet att nå ut till entusiaster från
hela norden. (Tidningen har en upplaga på ca 45000 ex.) Vi får härigenom en
unik chans att marknadsföra evenemanget.
Förhoppningen är att detta skall bli ett återkommande evenemang som årligen
lockar tusentals motorentusiaster till kommunen. Det har all möjlighet att bli
ett av de största veteranfordons-eventen i södra Sverige.
Till evenemanget kommer flera olika av kommunens föreningar bjudas in att
medverka på olika sätt. Tillsammans är vi starka!
Aktiviteter under dagen
Vi vill skapa ett evenemang som inkluderar alla inriktningar inom
veteranfordonshobbyn. Men också att den vanliga kommuninvånaren skall
kunna komma och hitta något som roar och intresserar. Detta ska bli ett event
som berikar kommunen!
Utdrag av dagens aktiviteter:









Veteranmarknad
Veteranfordonsutställning
Rally för Traktorer, mopeder och lättviktare.
Smålandsrundan, ett klassiskt rally för yrkesfordon.
Loppis retro- och samlarmarknad
Underhållning i form av musik och konferencier.
Serveringar av olika slag. Catering från lokala krögare.
Prova-på-aktiviteter. Hur känns det att åka i ett veteranfordon? Provsitta
en riktig rallybil.

 Barnaktiviteter - Hoppborg, Ponnyridning, Underhållning. Lådbilsrace?!
Vad är Kommunnyttan?
 Vaggeryds kommun sätts på kartan bland södra Sveriges
motorentusiaster. Kommunen kommer återigen att visa att det är en
plats där stora evenemang kan genomföras på ett bra sätt.
 Kommuninvånarna erbjuds ett evenemang av nationell klass.
 Servering och försäljning ger inkomster till bygdens lokala aktörer.
 Övernattningar – De som kör Smålandsrundan kommer alltid dagen
innan och övernattar i kommunen. Detta ger Hotellnätter för de lokala
aktörerna.
 Här ges möjlighet att från kommunens sida visa upp vad Vaggeryd kan
erbjuda i form av turism, företagande och boende. Infopoint?!

Därför behövs Aktivitetsbidraget
Till ett stort evenemang som detta krävs resurser. Både i form av ideell
arbetskraft, men även rena pengar. Götaströms Fordonshistorisk klubb är en
ideell förening, som genom ett arrangemang likt det här tar på oss en
ekonomisk risk.
Vi skulle se mycket positivt på om Vaggeryds Kommun går in som en partner i
detta stora kulturevenemang. Tillsammans kan vi skapa något som lockar folk
från när och fjärran till vår lilla stad.

Detta föranleder en önskan om ett Aktivitetsbidrag på 25000 kr.
Tillsammans med representanter från kommunen diskuteras var pengarna gör
bäst nytta.
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