Fjärdhundra-rundan 6 juni 2014
Rover Club of Sweden deltar på Motorhistoriska dagen
Version 2014-02-09
Bakgrund:
Motorhistoriska Dagen 6 juni har funnits i många år på initiativ av MHRF. Oftast finns olika
arrangemang av lokala klubbar - avsikten är att så många historiska fordon som möjligt skall vara
ute denna dag.
För att öka valfriheten ytterligare och marknadsföra RCoS vill vi erbjuda en liten utflykt i
Fjärdhundraland (nära Sala, Uppsala, Västerås, Strängnäs och Stockholm). Eftersom konkurrensen
är stor tänker vi under eftermiddagen ansluta till andra trevliga aktiviteter i Örsundsbro. Vill du
utesluta den delen och åka direkt hem eller bara var med i Örsundsbro går det bra - du väljer!
Vill du veta mer om Fjärdhundraland - se hemsidan www.fjardhundraland.se .
Preliminärt program:
Föranmälan senast söndag 1 juni till Bengt Alfredsson (bengt@gghus.se alt mobil 0705 733 977)
där du meddelar bilmodell och antal i bilen. Max 20 deltagande bilar - först till kvarn!
Kostnadsfritt för alla klubbmedlemmar med familjer och vänner.
* Kl 9-10 Samling i Gästre hos Bengt Alfredsson. RCoS bjuder endast föranmälda på fika &
macka. Väganvisning finns på www.gghus.se (karta) eller ring 0705 733 977.
* Kl 10 Start your engines. Lugn rundtur (konvoj) på små asfalterade vägar i Fjärdhundraland med
några guidade nerslag på motorhistoriska platser. Inga tävlingsmoment eller frågor.
* Ca kl 12 Ankomst Örsundsbro. Här kan du äta medhavd lunch eller besöka ett matställe - flera
kaféer och serveringar finns. Alla gör vad de önskar med anknytning till program för övriga
aktiviteter (bilrally, ångbåtar, butiker, muséer, mm).
För uppdaterat program i Örsundsbro - se hemsidan:
www.upplevorsundsbro.se/
2014 firar Örsundsbro (vid väg 55 mitt emellan Uppsala och Enköping) 150 år. Ett särskilt bilrally
arrangeras just 6 juni (detaljer saknas ännu) för att lyfta fram en av Sveriges första biltävlingar 1904
(110 år sedan) mellan just Stockholm och Örsundsbro. Arrangör är bl a Örsundsbro MK.
Samma dag kommer flera ångbåtar att anlöpa Örsundsbro (bl a från Stockholm) och det lilla
trevliga samhället har många aktiviteter på gång. Det kommer att finnas mycket att se och delta i.
Vill du ha mer information eller har du frågor:
Kontakta Bengt Alfredsson (bengt@gghus.se alt mobil 0705 733 977)
OBS! Glöm inte föranmäla dig senast 1 juni!

