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                  UTSKICK MAJ 2019 
 

UPPLANDSRUNDAN 

 
Upplandsrundan 2019 kommer som tidigare meddelats att bli den 2 juni med start kl 10.00. 

Start blir på Ekhamns gård, Knivsta. Titta på www.ekhamn.se/upplandsrundan-2019 

Uppdatering sker kontinuerligt. 

Maximalt antal veteranfordon är 60 st. 

Anmälningsavgiften är 150 kr per fordon. I avgiften ingår kaffe/te samt smörgås före start 

och efter målgång, kaffe/te med fikabuffé för 2 personer. Är ni fler betalas fikat vid 

ankomsten. 

Anmälan sker per post eller helst e-post. Se föreningens hemsida. 

 

Betalning ska ske på bankgiro 580-6906 (Upplands fordonshistoriker) och vara synligt på 

kontot senast 17 maj 2019. 

 

Deltagarna som är anmälda kommer att få separat information via e-post och/eller brev. 
           
SALNECKE 6 JUNI 

Tillsammans med andra klubbar samlas vi för en trevlig stund på Salnecke slott i Örsundsbro 

från kl 11.00-15.00. 

 

Vid slottet finns en servering samt butik som bl.a. säljer egentillverkad ost (skogsbackens 

ost). Under hela dagen kommer det att finnas möjligheter att köpa kaffe/te med hembakat, 

smörgåsar, pajer, soppa samt dryck. 

 

Antik och loppis kommer att finnas vid cafét. 

 

Möjligheter till guidad tur på slottet kommer att finnas. Kostnaden är 120 kr per person. 

Första guidningen blir redan 10.00. Gruppen är maximerad till 20 deltagare (i varje omgång).  

 

Hur hittar du dit? Salnecke slott ligger strax öster om Örsundsbro. Om du/ni tar östra 

avfarten till Örsundsbro fortsätt ca 1 km in mot Örsundsbro. Ta sedan vänster in mot 

Salnecke slott/Gryta kyrka och kör ca 200 m så är du framme. Vi kommer att ha vägvisare 

till de olika parkeringar som kommer att finns vid slottet. 

 

Rally- och fordonsskyltar kommer att delas ut när du kommer till Salnecke. Vi behöver 

några funktionärer från ca 10.30 och några timmar framåt. Funktionärerna bjuds på 

lättare lunch. Anmälan till klubben. 

http://www.ekhamn.se/upplandsrundan-2019


 

 

            

MARKNADER OCH TRÄFFAR 
 

19 MAJ Djurgårdsloppet (f.d. Prins Bertils Memorial). Stor utställning av bilar. 

 

MAJ-SEPTEMBER (TORSDAGAR) Nifsta när Gottröra 

 

14 MAJ-10 SEPTEMBER (TISDAGAR) ULVA KVARN Upplysningar 0730-624253 

 

1 MAJ The Nut House, Torsåkers Slott, Upplands Väsby, varannan onsdag kl 17-21 

 

6 JUNI Salnecke Slott 10-15 fordonsträff  

 

8 JUNI Nymans vänners rally start kl 0900 

 

29 JUNI Viksta traktordag www.vikstatraktor.se 

 

12-13 JULI Skruvat & klart Långnäs Bollnäs www.fordonshistoriker.se 

 

10 AUGUSTI Hälsingesvängen i Alfta www.fordonshistoriker.se 

 

25 AUGUSTI Eskilstuna veterandag Ekeby flygfält  

 

7 juli  

 
Välkommen till årets ”Tobbes utflykt” söndagen den 7 juli 10.00. Vi träffas på gräsplanen i 

hamnen Östhammar. Därefter en liten runda. Medtag matsäck. 

 

MAWIK 
 

Via föreningens hemsida kan du komma åt MAWIK, prova gärna. 

http://www.vikstatraktor.se/
http://www.fordonshistoriker.se/
http://www.fordonshistoriker.se/

