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Linus Lundqvist #26

Drömstart i Brittiska F3-mästerskapet!
Linus slog till med en rejäl påskkaramell när han tog
hem segern direkt i årets första race i det prestigefyllda
brittiska Formel 3-mästerskapet på Oulton Park. Läs mer
på Facebook: LinusLundqvistRacing

Saltsjöbaden Classic Car Show
Vid Saltsjöbaden Centrum
Redaktör: Lars Erik Larsson, tel 070-494 53 34, lars-e.larsson@telia.com

Lördag 25 augusti kl 11-15

Bilkortege t.o.r Grand Hotel och Restaurang Sea Front
Familjefest i Saltsjöbaden Centrum

Saltsjöbadens Automobilklubb, SAK
Alfa Romeo special
Klassiker - Sportvagnar - Entusiastbilar

Underhållande skådespel med vackra fordon
SALTSJÖBADEN
Vår! Dags att flagga för och redan nu bjuda in till årets
stora meeting i Saltsjöbaden för dig som har smak för
ett högglanspolerat motorhistoriskt event – Saltsjöbaden
Classic Car Show, SCCS som i drygt tjugo år bjudit på ett
showroom i det fria.

gressiv sång ur piporna. Inne
bland centrumbutikerna var det
full fart med familjefest, bilbaneracing, hoppborg, musik och
glass till barnen.

att klämma in på parkeringen vid
Saltsjöbaden Centrum – hur kul
som helst!
Vi uppmärksammade Ferrari 70 år, mest spektakulärt var
Gumball 3000 teamet DRKN
som deltog med tre heta Ferraribilar från racet, Riga till
Mykonos, med en underbart ag-

Bilkortege till Hotellviken
Ungefär vid halvtid var det
dags för den traditionella ”specialsträckan” #SS1 ned till Hotellviken och Grand Hotel med
ett ”depåstopp” vid restaurang
Sea Front som bjöd på fika, ett
mycket uppskattat mellanspel av
förare och co-drivers. Något som

Alltid den sista lördagen i augusti. Förra årets ”show” bjöd på
en motorlördag med mycket bilmys och feelgood inramat av ett
underbart sensommarväder som
lockade rekordstor publik och
vad beträffar deltagande fordon
så nådde SCCS smärtgränsen
för hur många ekipage som går

även ger publiken möjlighet att
se bilarna i en magnifik omgivning, möta förarna och kanske
äta och dricka något läskande
medan man spanar in alla coola
ekipage. Saltsjöbaden Classic
Car Show är öppen för alla klassiska fordon i gott originalskick
nyare sportvagnar, entusiastbilar
och MC.
Något för hela familjen
Missa inte chansen att träffa likasinnade motorentusiaster, passa
på och lördagsshoppa eller bara

umgås vid Saltsjöbaden Centrum.
Väl mött till ännu ett underhållande och spännande event i slutet av augusti. SCCS, Saltsjöbaden Classic Car Show arrangeras
av Saltsjöbladet/Motorspalten
i samarbete med Saltsjöbaden
Centrum och dess företag samt
Saltsjöbadens Automobilklubb,
SAK. Jag hoppas vi ses på den
övre parkeringen vid Saltsjöbaden Centrum den 25 augusti.
Varmt välkommen!
Lars-Erik Larsson

Vill du vara med och visa upp
din ögonsten den 25 augusti?
Anmäl dig till:
lars-e.larsson@telia.com

