
Vårutflykt 6/4 2019

Katter och Aristokrater, kom fram ur era gömmor!
RREC och Jaguarklubben gör
gemensam storsatsning med
bilkörning på vackra vägar. Vi vill
utöka samarbetet mellan våra
prominenta klubbar för engelska bilar.
Utveckla ert bilintresse genom utbyte
över märkesgränsen. Vem vet vart det
leder, bilentusiaster brukar vara med i
flera klubbar o ibland ha flera bilar. 

Få möjlighet att titta på o kanske åka i
varandras bilar. Hur som helst kan det
bli hur trevligt som helst, oavsett
väder. En sann entusiast trotsar både
snålblåst o regn, även om vi hoppas
på strålande sol denna dag..

Lördagen 6/4 kör vi igång 2019 års utflykter. 

Samling 09.30 på parkeringen mittemot Circle 
K, Scandic Hotel Järva Krog. Avfart 169 från E4.
Vi hoppas att många jaguarägare, så väl som 
Rolls Royce och Bentleyägare, tar ut och luftar 
sina ögonstenar på kurviga, vackra vägar.

Avfärd kl 10.00. Vi kör gamla Norrtäljevägen 
via Åkersberga, Ljusterö o Penningby slott. 
Resan går förbi gårdar, skogar o sjöar. Kurvigt o 
vackert över broar på vår första etapp till 
Furusund. 

Värdhuset som vi ska besöka har gjort sig ett namn på att använda lokalproducerade 
högkvalitativa råvaror, läckert hopsnickrade till rätter som både är en fröjd för ögat och 
gommen. Beroende på väder sitter
vi ute eller inne med utsikt över
Furusundsleden. 

Värdshuset sätter ihop en
välsmakande lunchmeny för oss
bestående av Varmrätt, Kött, Fisk
eller Vegetariskt. Smör o bröd, kaffe
samt en smaskig efterrätt. Menyn
bestäms slutgiltigt i mitten av
februari. Parkering reserveras för
oss utanför värdshuset där vi kan
sparka däck och titta på Furusund.



Ca 13.30 startar vi upp våra bilar o kör i kortege gamla vägen till Pytagoras 
Tändkulemotorfabriksmuseum i Norrtälje.

14.15 prisutdelning. Enväldig domare botaniserar ibland engelska bilar och utser i 
maskopi med hemlig jury värdiga vinnare ibland deltagare som tagit ut sin ögonsten.

Det finns möjlighet att ta en påtår kaffe med tillbehör och titta på industrimuseet eller 
bara beundra utsikten över Norrtäljeviken. De som vill kan via hiss o trappa komma 
direkt ner till Norrtälje centrum.

Detta är slutmålet o sedan fri hemfärd.

Totalkostnad 275:- per person

OBS BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARE - FÖRST TILL KVARN!

Kontaktpersoner för anmälan. Maila
intresse/anmälan så snart som möjligt
för vår planering.

RREC - Hans Örming
hans.orming@symbioskliniken.se
Tel. 070-561 41 67

Jaguarklubben - Per Övermo
per@overmo.se 
Tel. 070-540 30 30

Bindande anmälan senast söndag 24 februari per mail med namn på deltagare till 
kontaktpersonerna och inbetalning av avgift 275:- per person till respektive klubb. Märk 
inbetalningen med Vårutflykt ST och namn på deltagarna.

RREC BG 5965-7528 - Jaguarklubben BG 144-0007/Swish 123 381 81 68

Hjärtligt välkomna,

Hans Örming & Per Övermo


