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Kräftor, surströmming, skolstart och 
traditionsenligt Saltsjöbaden Clas-
sic Car Show! Äntligen är det åter 

dags att få bjuda in till ett passionerat event 
för vackra och extraordinära fordon. I år är 
det 20-årsjubileum och extra festligt. SCCS 
är öppen för alla klassiska fordon i gott ori-
ginalskick, hobbybilar, nyare sportvagnar 
och MC. I år är BMW ”official car” och upp-
märksammas lite extra, äldre bilar dyker upp 
från BMW-klubben och nyheterna står Bilia 
Group för. 

Picko Troberg memorial
Picko var en vän, uppmuntrande inspiratör, 
mentor och ”gudfader” till Saltsjöbaden Clas-
sic Car Show som han regelbundet gästade 

och satte guldkant på. Racinglegendaren gick 
ur tiden söndagen den 17 april i år. Nu hyl-
lar SCCS och minns Picko. Kom och berätta 
hur just du minns ” Sveriges snabbaste mus-
tasch”.

Bilkortege till Grand Hotel
Efter ungefär två timmar vid Centrum-parke-
ringen ca kl 13 beger sig samtliga fordon ut 
på ”specialsträcka” # SS1 ned till Hotellviken 
och gör ett ”depåstopp” vid Grand Hotel. Där 
kan du möta förarna och äta och dricka gott 
medan du spanar in alla läckra fordon. Vid 
pass kl 14.30 återvänder hela SCCS-karava-
nen till Saltsjöbaden Centrum för prisutdel-
ning som sker ca kl 15. Kom och festa och 
hylla vinnarna!

Bilshow – Centrumfest!
Missa inte chansen att titta på coola eki-

page, träffa likasinnade motorentusiaster, lör-
dags-shoppa, festa och umgås vid Saltsjöba-
den Centrum. Det blir ett extra underhållande 
20-årsjubileum för hela familjen, full fart i 
hela centrum och samtliga affärer. Klockan 
15 rundar vi av SCCS 2016 med prisutdelning 
på den övre parkeringen. Väl mött! Saltsjöba-
den Classic Car Show, SCCS, arrangeras av 
Saltsjöbladet/Motorspalten, i samarbete med 
Saltsjöbaden Centrum och dess företag och 
Saltsjöbadens Automobilklubb, SAK.

Varmt välkommen!
Lars-Erik Larsson

Vi firar 20 år med SCCS

Även vid 
Grand Hotel
Spana in coola bilar (från kl 13), ät 
och drick gott och njut av Hotellvi-
kens storslagna omgivningar.
Ungefär kl 14.30 styr kortegen 
åter till Saltsjöbaden Centrum. 

Lördag 27 augusti kl 11-15

Cars the Stars

+ BMW firar 100 år
+ Saltsjöbaden Automobilklubb, SAK visar upp sig
+ Saltsjöbaden Centrum bjuder på stor Familjefest

SCCS 20-årsjubileum

Vill du vara med 
och visa upp ditt fordon den 27 augusti

Anmäl dig nu till: lars-e.larsson@telia.com
SISTA CHANSEN

Picko Troberg Memorial

Skarpnäck 1967
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Est. 1996
Saltsjöbaden Classic Car Show

Vid Saltsjöbaden Centrum
Lördag 25 augusti kl 11 – 15

Porsche firar 70 år
Saltsjöbadens Automobilklubb, SAK visar upp sig
Familjefest i Saltsjöbaden Centrum
Alfa Romeo Special

Bilkärlek till gammalt och nytt
Så var det äntligen dags 
för den sista lördagen i 
augusti - som ju för många 
betyder kräftor, surström-
ming, skolstart och Saltsjö-
baden Classic Car Show, 
SCCS! 

Förra årets ”show” bjöd på en 
motorlördag med mycket bilkär-
lek och feelgood inramat av en 
rekordstor härlig publik. Vad be-
träffar antalet deltagande fordon 
så nådde SCCS smärtgränsen 
för hur många ekipage som går 
att klämma in på den övre parke-
ringen vid Saltsjöbaden Centrum 
– hur kul och inspirerande som 
helst! Inne bland centrumbu-
tikerna var det full fart med di-
verse roliga upptåg. Vi uppmärk-
sammade Ferrari 70 år med hjälp 
av bl.a spektakulära Gumball 

3000 teamet DRKN som gladde 
med tre sylvassa Ferraribilar. I år 
uppmärksammar vi Ferdinands 
ögonsten: Porsche 70 år som 
kommer att hyllas lite extra och 
vi välkomnar alldeles speciellt 
alla Saltis-Porschar!

”Picko Troberg minnespris”
Picko var en vän, uppmuntrande 
inspiratör, mentor och ”gudfa-
der” till Saltsjöbaden Classic Car
Show som han regelbundet gäs-
tade och satte trivsam guldkant 
på. 
 Racinglegendaren gick ur ti-
den söndagen den 17 april 2016 
något SCCS uppmärksammade 
samma år med en Picko Troberg
Memorial. För att hålla Pickos 
minne levande så kommer ett av 
prisen i fortsättningen delas ut i 

hans namn: ”Picko Troberg min-
nespris”.

Bilkortege till Grand Hotel
Efter ungefär två timmar vid 
Centrum-parkeringen ca 12.30 
rullar samtliga fordon ut på ”spe-
cialsträckan” #SS1 ned till Ho-
tellviken och Grand Hotel med 
ett ”depåstopp” vid restaurang 
Sea Front, ett uppskattat mel-
lanspel av förare och co-drivers. 
Dessutom ger det publiken möj-
lighet att titta närmare på bilarna 
i en magnifik omgivning, möta 
förarna och kanske äta och dricka 
något gott medan man spanar in 
alla coola och egenartade fordon. 
Något före kl 14 återvänder hela 
SCCS-karavanen till Saltsjöba-
den Centrum för prisutdelning 
som sker något före kl 15. 

Bilshow – Centrumfest!
Så, välkommen till en motorlör-
dag fylld av bilkärlek till gamla 
och nyare ekipage, exklusivt och
folkligt i en salig blandning, träf-
fa likasinnade motorentusiaster, 
lördags-shoppa, strosa runt och
umgås vid Saltsjöbaden Cen-
trum. 
 Det bli även en Alfa Romeo 
special med äldre bilar från Alfa-
klubben och nyheterna står Fiat 
Chrysler Automobiles i Kista för. 
Saltsjöbaden Classic Car Show 
SCCS, arrangeras av Saltsjöbla-
det/Motorspalten i samarbete 
med Saltsjöbaden Centrum och 
dess företag samt Saltsjöbadens 
Automobilklubb SAK. Jag hop-
pas vi ses den 25 augusti.
Varmt välkommen!
Lars-Erik Larsson

Även vid 
Grand Hotel
Du kan spana in coola bilar från 
ca 12.30. Ät och drick gott, låt 
dig tjusas av Hotellvikens stor-
slagna omgivningar. 
 Något före kl 14.00 styr bil-
karavanen åter till Saltsjöbaden 
Centrum och prisutdelning.

och visa upp ditt fordon på SCCS den 25 augusti
Anmäl dig till: lars-e.larsson@telia.com

Vill du vara med

#56 Rolf Stommelen, Porsche 911 
Brands Hatch, EM för standardbilar 22 
juni 1969. Foto: Lars-Erik Larsson

#saltiscarshow

Klassiker – Sportvagnar – Entusiastbilar


