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Saltsjöbaden Classic Car Show

Vid Saltsjöbaden Centrum
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MOTORSPALTENMOTORSPALTEN

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
McLaren Elva Mark II

Official Car:
BMW
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En debattbok om bilismens förutsättningar och framtid. 
Skissar på några förslag som bör ligga till grund för 
framtida policyarbete. Använd ny teknik för att utveckla 
trafiksystemet. Makten över mobiliteten ska ligga nära 
människor. Av Kalle Bäck och Anders Ydstedt. Boken 
har tagits fram med stöd 
från KAK, BilSweden, MRF och Transportföretagen.

Ständigt på väg

Årets ”show” fick en flygande 
start med hjälp av en mäktig ljud-
kuliss 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-parke-
ringen. 
 Inne på Centrum bjöds det på 
musik och mjukglass till alla bar-
nen. Man kunde även ta reda på 
vem som var familjens bästa ra-
cingförare 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 ”gudfa-
der” till Saltsjöbaden Classic Car 
Show som han tillsammans med 
sin Lena Troberg regelbundet 
gästade och satte trivsam guld-
kant på. 
 Pickos härliga garv, dråpliga 
anekdoter och historieberät-
tande är förvisso över, nu kom-
mer andra att berätta historier 
om honom - minnena lever kvar 
och allt han gjort för den svenska 
bilsporten.

Vinnare med Morgan
Till vinnare av det allra första 
Picko priset utsågs Saltsjö Duv-
näsbon Olle Nilsson med sin 
behagligt patinerade Morgan 4/4 
Fourseater från 1984. Att ägaren 
dessutom ståtade med en mus-
tasch 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 Ma-
lin Troberg Lindén som till stor 
glädje fanns med under hela mo-
torlördagen och den festliga bil-
kortegen t.o.r Grand Hotel med 
ett trevligt depåstopp på restau-
rang SeaFront, som även kunde 
bjuda på en solgnistrande vatten-
spegel längs strandpromenaden.

SALTSJÖBADEN
Underbart sensommar-
väder, solsken och friska 
vindar bjöds deltagare och 
publik när SCCS traditions-
enligt arrangerades sista 
lördagen i augusti. 

Garagejuveler
Bland alla läckra garagejuveler 
så föll Classic Car-juryn för yt-
terligare två värdiga vinnare:  
 Gustaf Myrsten med sin Por-
sche 356B Roadster från 1960 i 
ett mycket fint originalskick och 
en import från det stora landet i 
väster. En fin hommage till Por-
sche 70 år. 
 Tredje pris gick till Peder Sun-
nerholm och hans pastellfärgade 
Ford Thunderbird från 1959, en 
succé på sin tid. Bilen har Peder 
importerat från Kalifornien. 
 Förutom äran och varma app-
låder från den entusiastiska pu-
bliken erhöll vinnarna vackra 
blommor från Saltsjöbadens 
Blomsteraffär, ICA Supermar-
ket försåg vinnarna med frikos-
tiga delikatesskorgar och bub-
bel. Förtäring till förarna stod 
Café Sweet&Pure för. Coca Cola 
bidrog med dryck och promo-
tion Inntech Official Signmaker. 
SCCS arrangeras av Saltsjöbla-
det/Motorspalten och Saltsjöba-
den Centrum. Väl mött till ännu 
ett underhållande motorhistoriskt 
event nästa år med bilar som går 
från generation till generation –
sista lördagen i augusti.

Lars-Erik Larsson

Picko Troberg i vårat hjärta
Est. 1996

Saltsjöbaden Classic Car Show

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. 

Åke Gravestam med sin läckra Lotus Elan.

Glada Concours d´Elegance vinnare. 
Fr v Peder Sunnerholm, Gustaf Myrsten och Olle 
Nilsson.

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

Peder Sunnerholms Ford Thunderbird 1959.

Bilkärlek till gammalt och nytt.


