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UTSKICK MAJ 2016 

 
 

MARKNADEN EKEBYBODA 

 
Nu är förberedelsen i full gång för vår marknad 10/9 på Ekebyboda skjutfält. Det kommer en 
ansökan till alla medlemmar i slutet på sommaren, om att det behövs en hel del funktionärer 
för att marknaden skall kunna genomföras. En anmälningslista kommer hem om när och hur 
du kan hjälpa till, så boka 8-9-10 september för att hjälpa klubben genomföra marknaden. 
Börje SK hjälper till som vanligt med parkeringen och städningen efteråt. Har du även förslag 
på vart vi skall åka på funktionärs resa i år, hör av dig till styrelsen. 
 

KLUBBEN 40ÅR 
 
Det har inte kommit in några förslag på rally eller annat firande för klubbens 40 år. 
 

NIFSTA GÅRD 
 
Torsdagar från 5 maj har Nifsta Gård öppet för fordonsträffar fram till september.                    
Tel. 070 49 47 804 

 
VÄSTERÅSMARKNADEN 
 
Lördagen den 14 maj har Aros motorveteraner sin marknad på Johannisbergs Flygplats  
kl. 07.00-16.00. Info. 0705-34 75 21 

 
ULVA KVARN 
 
Tisdagar från 18.00 från 17 maj till 10september är det öppet för alla att besöka Ulva med sina 
fordon. Vissa tisdagar är det märkeskvällar mer info. www.ahk.se 
  

SUNDSVALLS MARKNADEN 
 
Lördagen den 28 maj kl.08.00-16.00 på Bergsåkers Travbana är det stor marknad med 
utställning och servering. Info. 060-55 21 43 

 

       VÄND 
    



 
 
 
GOOD OLD ENGLAND 
 
 Lördag 28 maj 10.15 är det träff för engelska fordon i Staberg /Falun (rv. 69 Falun Hedemora) 
 Där visas även gamla tävlingsbilar, flygmotor, flyguppvisning, man kan äta fish and chips och 
en orkester spelar. Uppl. janerik.ohlsson@outlook.com  eller tel. 0704 92 34 11 
 

        
NV RALLYT 
 
Lördagen den 11 juni med start c:a 09.30 vid Sunnerstastugan Dag Hammarskölds Väg 270 
Uppsala, kan du titta på över ett hundratal mc, 98 cc och mopeder. 

 
MARKNAD MOHED  
 
Fredag 17 juni kl. 13.00-21.00 lördag kl. 08.00-17.00 är det veteranmarknad på Moheds flygfält 
väster om Söderhamn (vägen mot Bollnäs) med fly in. Info M Sundin 0702 22 86 47 eller          
L. Söderqvist  0730 37 46 65 
 
 

TOBBES UTFLYKT 
 
Tyvär har Tobbe ställt in sin omtyckta ”hemliga” träff i år. Hoppas på återseende nästa år. 
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