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Samlarbilsmässan
Klubben presenterar 2
aldrig tidigare visade gamla
godingar 24-25 mars i
Örebro.

Elmia i Jönköping
Den 14-17 april så kommer
vi att ha en monter som ni
hittar i hall A01:43.
Välkomna att stanna till.

Stockholmsträffen
7 maj med exklusiv
utställning och marknad på
Sundby gård i Huddinge.

Svenska Volvoklubben
har medlemmarna i
fokus

Reportage:
Veteranmarknaden 28 Januari
Svenska Volvoklubben bestämde sig för att arrangera en
veteranmarknad i ett av Volvo Cars parkeringshus.
Efter att tillståndet var utrett så satte vi igång arbetet
tillsammans med Svenska Saabklubben.
Den största utmaningen med att anordna något inom en
klubb är inte de praktiska sakerna som ska fixas utan att
få ihop tillräckligt med funktionärer.

Styrelsen och
arbetsgruppen jobbar hårt
för att det ska bli en
förmånlig klubb för
medlemmarna. Volvo
intresserade ska ha
möjligheten att vara med i
en märkesklubb oavsett
vilken modell av Volvo som
är favoriten, gammal som ny.
Vid tangenterna. Dick Nicklasson.

Food trucken Oves Grill bokades och toaletter
beställdes. Skyltar tillverkades och VCC sponsrade med
el till Food trucken.

http://www.svenskavolvoklubben.se
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Svenska Saabklubben
Vi vill också tacka Svenska
Saabklubben för ett gott
samarbete med
veteranmarknaden. Vi ser fram
emot vårt nästa gemensamma
projekt som blir
Svenskbilsträffen på
nationaldagen den 6 juni.
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Lokalen visade sig förträfflig för ändamålet då man står
under tak och den är väl ventilerad så att bilavgaser
vädras ut snabbt. Belysningen i lokalen är bra och det
finns stora ytor att expandera på. Oves Grill fick bra
betyg för deras hamburgare och vi hade särskilt beställt
att han skulle servera kaffe vilket var mycket uppskattat.

Skrottipset
Är en grupp på Facebook som
tipsar om skrotade bilar. Det är
ingen köp och sälj grupp utan
syftet är att söka efter och tipsa
om ovanliga bildelar. Läs gärna
deras regler innan ni ansluter
Säljarna kommer att få en liten enkät för att vi skall
utvecklas och kunna bli ännu bättre på att arrangera
marknader. Redan nu så har vi diskuterat förbättringar
om tider, skyltning och vägbeskrivningar.

Båstnäs
Är en upplevelse för hela
familjen. Här står det skrotbilar
på en åker och ute i skogen. En
riktig bilkyrkogård som man vill
registrera som minnesmärke.
Dock är kommunen inte lika
förtjust i det och det har
diskuterats om att man vill rensa
bort bilarna ur naturen. För er
som inte varit där
rekommenderas detta varmt.

Vad blir då fortsättningen?
Svenska Volvoklubben och Svenska Saabklubben vill
försöka anordna en veteranmarknad den 7 oktober. Vi
kommer att kunna få använda samma lokaler och vi kan
behöva några fler som kan ställa upp som funktionärer
eller hjälpa till med förberedelser.

Och du! Glöm inte årsmötet 11 mars med en exklusive
visning. Se den separata kallelsen för detaljer.
Vid tangenterna. Dick Nicklasson.
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