NOVEMBER 2012
LUCIA KAFFE.

Tisdagen den 11 december Kl. 19,00
Luciakaffet kommer i år att serveras i Vaksalaskolans matsal i hörnet av Norrtäljegatan och
Salagatan. Kommer du med bil, kör in på gården från Salagatan och parkera framför matsalen.
Välkomna till en trevlig kväll med kaffe och lussebulle. Musik på dragspel av Per Widell, samt
Stort jullotteri.

RESULTAT DAGLIGBILRALLYT.
Här kommer senaste nytt om "Dagligbilrallyt" 2012: Eva Palm segrade i "Dagligbilrallyt" som
genomfördes med start och mål i Vassunda bygdegård, Knivsta. Rundan på drygt 5 mil kördes på
vägar runt sjön Valloxen. Den del som bestod av grusväg hade regnet försökt förstöra men de
tappra deltagarna skrämdes inte. 32 deltagare som färdades i 15 fordon, varav några klassiker,
kämpade om vinsterna. 15 frågor skulle besvaras vid kontrollerna och trots duggregn hela tiden
var tipslapparna läsbara vid målgång. Den svåraste frågan var nog vad som var tyngst av ett kg
bly och ett kg ull.
Men bara en kan vinna och det gjorde Eva Palm. Stort Grattis!

RESULTAT UPPLANDSRUNDAN OCH DAGLIGBILSRALLYT.
Se ”övriga händelser”.
GRAND TURISMO EXPO 2012 15-18 NOVEMBER.
Grand Turismo Expo hålls i gamla Philipssons monteringsfabrik i Augustendal Nacka Strand.
Det är en utställning med fantastiska sportbilar m.m. Pico Troberg håller i denna expo. Karta över
mässområdet på www.granturismoexpo.se eller tel. 08-736 00 04.

TRÄFF MED ”GAMLA” RALLYBILAR.
Under försommaren (maj-juni) träffas vi på Nybyggarland i Råsbo Tärnsjö med rallybilar tillv. före
1980.Datum bestäms senare i vinter. (kom med förslag). Hör av Er om intresse finns till att
anordna träffen till: Stig Larsson 070-2166075 eller Jakob Martinell 070-5444020
info@nybyggarland.se

ÖPPET HUS TISDAGEN DEN 20 NOVEMBER
Välkommen på öppet hus/medlemsträff i vår klubblokal.
Vi håller öppet Tisdag 20 november Kl. 18.00-21.00 Klubben bjuder på fika.
Botanisera i vårt stora bibliotek av motor böcker och tidningar
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