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Jubileumsåret f,ör motorismen 100 år är i full

gång, några evenemang har redan avverkatst men

som Du ser finns ä,nnu mycket kvar, då evenemangen

duggar tätt i hela landet, så uarför inte denna

sommar passa på att besöka någon närliggande

klubbs rallY eIler träff.
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NORRLA ND S MOTORHISTORIKER

Norrlends Motorhistoriker errangerar återigen en resa till London. Iår brir avfärden den 27/10 från Arranda och hemkomsten den 3/rr.vi bor på park plaza vid Lencaster Gate alrdele
dubbelrum med frukost. 

- vqL,s orrutrreS norr om Hyde park i
BlendaktiviteternamärksfrämstettstudiebesökhosM0RGA@
L I NKs ' Men vi hi nner också nred en runch hos o";''r;;u"ffi"," bi l-klubben STETRING WHEEL. NATIKLUBB, MUSICAL, 

@, fqlgql!OCh 
T CLUB.DessutomServistartenavL0NDo*-@ochbesökerBRIGHI0N

För CLASSIC CAR SH0W med L,;ffii

Anmälan senast den 27 september.
från: Umeåsektionen av Norrlends
Umeå.

Rekvirera speeielbroshyr om resan
Motorhistoriker, Box Z5g,90l 06
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iin är det inte för sent att bestämma sig för
att ta vetetanen och fara tiII Röros, och

Tröndetra gs Ueteranvognklubbs rrBergstadslöpetrr

Ui är några ekipage från klubben som tänker
åka över, så anmäI tiI1 ()rjan Bergqvist eller
Suen Jernberg om Du också farr så gör vi sällskap.

EEHG$TADLfrPET:

Trondelag Veteranvognklubb har atter en gang fornoyelsen å innby til gam-
melbiltreff på Roros, denne gang i tiden 28. - 30. iuni. For at deltagerne skal
få best mulig tid til å beskue hveranclres klenodier og Bergstadens mange se-
verdigheter, vil vi i år ikke arrangere noe lop med tilhorende plankekioring.
Vi regner med at det for de fleste vil vere lop godt nok å kj0re til og fra
Roro s.
Vi håper at flest mulig ankommer fredag og tar sikte på å arrangere kortesje-
kjoring opp til 0lavsgruva ved lunsjtider lordag, med omvisning og musikalsk
underholdning i.gruva. Dersom varet tillater det vil vi innta lunsjen i det
fri oppe ved gruveområdet.
Vårt hovedkvarter blir også denne gang Roros Turisthotell, et forsteklasses
hotell med alle bekvemmeligheter. Den som Onsker det kan også bo på Roros-
heimen, på komfortable rom i gangavstand fra hotellet, og lordag kveld delta
i veteranmiddag på hotellet. Det er forovrig godt med overnattingsmuligheter
i alle prisklasser på Roros, men den som ikke onsker ä bo pä trjristhotellet
må selv bestille onsket cvernattlng Cirek*'e.
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