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människor. Av Kalle Bäck och Anders Ydstedt. Boken
har tagits fram med stöd
från KAK, BilSweden, MRF och Transportföretagen.

Est. 1996

SALTSJÖBADEN
Underbart sensommarväder, solsken och friska
vindar bjöds deltagare och
publik när SCCS traditionsenligt arrangerades sista
lördagen i augusti.

Lördag 27 augusti kl 11-15

Picko Troberg Memorial

Årets ”show” fick en flygande
start med hjälp av en mäktig ljudkuliss i form av motorentusiasten
och Pink Floyd-trummisen Nick
Masons kompetenta inspelning
på racerbanan Donnington av
sin unika F1-bil, BRM V16 mk2
från 1953 med ett sagolikt ljud
ur avgaspiporna som tjusade på
den välfyllda Classic Car-parkeringen.
Inne på Centrum bjöds det på
musik och mjukglass till alla barnen. Man kunde även ta reda på
vem som var familjens bästa racingförare i Bilbaneracing.

Picko Troberg Minnespris
Den stora nyheten för i år var
utdelandet av det nyinstiftade
”Picko Troberg Minnespris” och
som i fortsättningen ska utdelas i
hans anda och åminnelse. Picko
var en vän, mentor och ”gudfader” till Saltsjöbaden Classic Car
Show som han tillsammans med
sin Lena Troberg regelbundet
gästade och satte trivsam guldkant på.
Pickos härliga garv, dråpliga
anekdoter och historieberättande är förvisso över, nu kommer andra att berätta historier
om honom - minnena lever kvar
och allt han gjort för den svenska
bilsporten.

En fest för ögon, öron och känslor. Den stora nyheten för i år var utdelandet av det nyinstiftade “Picko Troberg Minnespris” som gick till Olle
Nilsson från SaltsjöDuvnäs. Priset överlämnades av Lena Troberg och dottern Malin Troberg Lindén som fanns på plats och satte guldkant på
ceremonin. KAKs frontman Wille Douglas gästade SCCS och stämde in i hyllningskören.

SCCS 20-årsjubileum

+ BMW firar 100 år
+ Saltsjöbaden
Automobilklubb, SAK visar upp sig
Garagejuveler
Bland alla läckra garagejuveler
+ Saltsjöbaden
Centrum bjuder på stor Familjefest
så föll Classic Car-juryn för yt-
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McLaren Elva Mark II

terligare två värdiga vinnare:
Gustaf Myrsten med sin Porsche 356B Roadster från 1960 i
ett mycket fint originalskick och
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Cars the Stars

Vi firar 20 år med SCCS
Vinnare med Morgan
Till vinnare av det allra första
Picko priset utsågs Saltsjö Duvnäsbon Olle Nilsson med sin
behagligt patinerade Morgan 4/4
Fourseater från 1984. Att ägaren
dessutom ståtade med en mustasch a´la Picko gjorde ju inte
saken sämre. Det var en rörd och
mycket glad vinnare som fick ta
emot priset från hedersgästerna
Lena Troberg och dottern Malin Troberg Lindén som till stor
glädje fanns med under hela motorlördagen och den festliga bilkortegen t.o.r Grand Hotel med
ett trevligt
depåstopp
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bilar (frånpåkl restau13), ät
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Även vid
Grand Hotel
åter till Saltsjöbaden Centrum.
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I SAMARBETE MED:

Viva! Porsche 70 år.
Lars o Anita Aleberg, 911 SC -79.

Bilkärlek till gammalt och nytt.

Official Car:
BMW

