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Saltsjöbaden Classic Car Show
Vid Saltsjöbaden Centrum

Est. 1996

SCCS firar

25 år

Lördag 28 augusti kl 11-15

∙Picko Troberg Minnespris
∙Saltsjöbadens Automobilklubb

Jaguar E-type 60 år

www.saltsjobadenclassiccarshow.se

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

SCCS firar

25 år

Sensommarens motorhistoriska jubileumsfest

Verkligen hög tid att blåsa i 
trumpeterna för Saltsjöbadens 
jubileumsfest för nya och gamla 
deltagare och för dig med fai-
blesse för klassiska fordon. Salt-
sjöbaden Classic Car Show, som 
för 25:e gången i obruten svit 
bjuder på ett showroom i det fria, 
ett event för vackra och sällsynta 

vintagebilar, moderna sportvag-
nar och allehanda roliga hob-
bybilar i en njutningsfull bland-
ning. Hållbart, klenoder som går 
från generation till generation 
– dessutom klimatsmart! Förra 
årets bilfest bjöd på en knökfull 
övre parkering med rekordstort 
deltagande. Picko Trobergs 

minnespris delades ut för tredje 
gången, vinnare blev Nicklas 
Svensson med sin Camaro med 
en härlig patina. Pickos minne 
lever starkt vidare, det är med 
stor förvänta som vi ser fram mot 
årets vinnare.

Bilkortege till Hotellviken
Som brukligt ungefär vid halvtid 
(kl 13.00) är det dags för de klas-
siska orden "drivers start your 
your engines" och ge sig ut på 
den traditionella "specialsträck-
an" #SS 1 roundtrip Hotellviken 
och Grand Hotel och mysiga 
restaurang Sea Front

med fika till förare och co-
drivers. Vilket ger publiken på 
plats möjlighet att möta förarna 
och spana in och få veta mer om 
bilarna som ju inramas perfekt 
i omgivningarnas marina back-
drop. Du hinner även med att äta 
och dricka något svalt och gott 
om man känner för det.

Underhållning för familjen
Det bjuds något för hela fa-
miljen, ta chansen att se coola 
fordon, träffa likasinnade moto-
rentusiaster och kanske passa på 
att hinna med och lördagsshoppa 
eller bara fika och umgås i Salt-

sjöbaden Centrum. Väl mött till 
ett fullmatat jubileumsfirande i 
slutet av augusti. SCCS är öp-
pet för alla klassiska entusiast-
bilar i gott originalskick, nyare 
sportvagnar och motorcyklar. 
Saltsjöbaden Classic Car Show 
arrangeras av Saltsjöbladet/
MOTORSPALTEN i samarbete 
med Saltsjöbaden Centrum och 
dess företagare samt Saltsjöba-
dens Automobilklubb SAK.

Ett gäng ”obalanserade” garagepärlor och förväntans-
fulla, entusiastiska chaufförer. Nu blommar det! Dags att 
hämta fram alla rullande smycken från garage och loft 
och än en gång börja planera vårens och sommarens 
roadtrips och meetings. Och glöm för guds skull inte vika 
sista lördagen i augusti för SCCS 2021, 25=års jubiléu-
met. Ett glittrande bilraffinemang!

Läs mer 
om SCCS på 

saltsjobadenclassiccarshow.se

Jag hoppas vi ses på den övre 
parkeringen vid Saltsjöbaden 
Centrum lördagen den 28 augusti 
kl 11.00 – 15.00
 Varmt välkommen!
Liss Lars-Erik Larsson

Linus Lundqvist fick drömstart på säsongen i 
IndyLights när han slog till med både pole posi-
tion och seger i premiären på Barber Motor-
sport Park, Alabama. följ honom på livestream 
via hemsidan linuslundqvistracing.se

Linus Lundqvist vinner direkt i IndyLights-debuten 

Jaguar E-type 60 år


