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Saltsjöbaden Classic Car Show
Vid Saltsjöbaden Centrum

AMERICANA
Vintage & Classic

Lördag 29 augusti kl 11-15

∙Picko Troberg Minnespris
∙Saltsjöbadens Automobilklubb

Est. 1996

Harley Davidson Fat Boy
firar 30-årsjubileum

www.saltsjobadenclassiccarshow.se

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

#40 Dan Gerber  Shelby Cobra Le Mans Classic 2004
Foto: Liss Lars-Erik Larsson 

Motorvänner, tid för 
kräftor med tillbehör, 
skolstart och tradi-

tionsenligt Saltsjöbaden Classic 
Car Show, SCCS. Den 24:e 
upplagan i svit, med vackra och 
extraordinära fordon, hobbybilar, 
nyare sportvagnar och klassiska 
MC. Vi håller kvar sommarkäns-
lan med ett läckert showroom i 
det fria med passion och stora 
portioner bilglädje vid Saltsjö-
baden Centrum med en viss ”Le 
Mans 66-känsla”.  Träffa likasin-
nade motorentusiaster. 

Picko Troberg Minnespris
Vid förra årets solvarma SCCS så 

delade hedersgästerna Lena Tro-
berg och Jesper Troberg ut priset 
till Michael Bergenlöv med sin 
härligt excentriska Morgan 3 
Wheeler, lackad i Gulf Racings 
klassiska tävlingsfärger – ljus-
blått och orange. Pickos minne 
lever starkt vidare, det bli spän-
nande att se vem som bli årets 
vinnare, den tredje i ordningen. 
Ungefär kl 12.00 hyllar vi vin-
naren på den övre parkeringen 
vid Centrum. 

Bilkortege till Hotellviken
Ungefär vid halvtid är det dags 
att starta motorerna och ge sig 
iväg från centrumparkeringenut 

på den natursköna ”special-
sträckan” #SS 1 roundtrip Ho-
tellviken och Grand Hotel med 
ett ”depåstopp”vid restaurang 
Sea Front med fika till förare 
och co-drivers. Vilket också ger 
chansen att spana in alla läckra 
ekipage mot en synnerligen be-
haglig marin backdrop med möj-
lighet att få något gott att äta och 
dricka om man känner för det.

Lördagsshopping i Centrum
Missa inte chansen att spana in 
coola fordon. Väl mött till en 
motorlördag fylld av bilkärlek 
till gamla och nyare ekipage, 
exklusivt och folkligt i trivsam 

blandning. Ungefär kl 15.00 
rundar vi av dagen med prisut-
delning – Concours d´ Élegance 
vid den övre parkeringen.

Saltsjöbaden Classic Car 
Show, SCCS, arrangeras av 
Saltsjöbladet/Motorspalten i 
samarbete med Saltsjöbaden 
Centrum och dess företag samt 
Saltsjöbadens Automobilklubb, 
SAK.

Vi följer folkhälsomyndighe-
tens rekommendationer.

Varmt välkommen !
Liss Lars-Erik Larsson

Njut av coola bilar från cirka kl 
13.00. Kanske ät och drick och 
må gott vid Hotellvikens storslag-
na omgivningar. 
Ungefär vid kl 14.30 styr kortegen 
åter till Saltsjöbaden Centrum.  

Även vid 
Grand Hotel

Vill du vara med?
och visa upp ditt fordon på SCCS den 29 augusti.
Anmäl dig till: lars-e.larsson@telia.com
info: www.saltsjobadenclassiccarshow.se
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Vällagat mat för avhämtning 

Sweet&Pure erbjuder hemlagad mat 
gjord av de bästa råvarorna 
med vår kocks kunskap och omsorg
Välkommen!

Saltsjöbaden Centrum
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