
Hjärtligt välkomna till ett höstrally 10 september 2022

Inbjudan

Vi inbjuder både medlemmar i Svenska Maseratiklubben och RREC (The 
International Club for Rolls-Royce & Bentley Enthusiats) Swedish Section. Vi ser 
det som en trevlig utveckling att göra gemensamma utflykter med andra 
bilklubbar. 

Rally

Samling sker på parkeringen mellan ICA Kvantum och Willys i Sickla köpkvarter 
lördagen 10 september KL 09.30. Efter däcksspark och bekantande med 
medlemmar från respektive bilklubb blir det avfärd i kortege. 

Vi kommer köra över Skurubron för att sedan ta gamla Värmdövägen via 
Gustavsberg ut mot Djurö. Vindlande vackra vägar som inbjuder till njutning av 
alla vattendrag och sjöar som passeras kommer denna dag att fyllas med 
fantastiska bilar, det bästa som Italien och Storbritannien har att erbjuda. En 
fröjd för ögat och en lisa för själen att få åka i och köra någon av dessa 
bilvärlden mästerverk. 

Efter att ha passerat den stolta Djuröbron tar vi oss ut till Vindö Bilgalleri där vi 
har bokat guidad visning av ägarens privata bilsamling. Tid ges för ytterligare 
däcksparkning och knytande av kontakter över klubbgränserna. 

När vi är mätta på bilar och börjar bli hungriga KL12.45 Kör vi vidare till 
Djurönäs för att inta en lunchbuffé innehållande en kött en fisk o en vegetarisk 
rätt samt naturligtvis tillbehör och sallad. Vatten ingår. 

Restaurangen har en vidunderlig utsikt över vattnet, skulle det mot förmodan 
regna (vi har ringt och beställt vackert väder) så finns det platser inomhus. 
Denna trevliga dag kostar 500: - /person (självkostnadspris). 

Anmälan

Anmälan med namn på alla deltagare samt bilmodell görs till 
hans.orming@symbioskliniken.se  Antalet är begränsat så invänta bekräftelse 
innan betalning sker med vändande post. Betalning 500: - per deltagare görs för 
både RREC och Maseratiklubben till Maseratiklubbens BG 433-3753. 
Glöm inte att notera namn på de deltagare som betalningen gäller.

Sista anmälningsdag 

Sista anmälningsdag är 21/8. Vi som klubb förbinder oss att betala för antalet 
deltagare vi anmält och kan ej få någon återbetalning från bilmuseet eller 
restaurangen vilket betyder att anmälan är bindande och kan ej avbokas av efter
28 augusti oavsett orsak. 

Hans Örming    070-5614167                                     
hans.orming@symbioskliniken.se 
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