BULLETINEN
Världens starkaste
pennvässare.

Lördag
26 maj

kl 10-16
2012

Ett av våra dragplåster är
världens starkaste pennvässare.
(Enligt Guinnes Rekordbok)
En 12 cylindrig Rolls Royce
Meteor motor på närmare 800
hästkrafter.Bifogar afﬁsch samt
bilder på motor och diplom.
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Läs mer på goodoldengland.se

KOLLA ALLTID HEMSIDAN FÖR FÄRSKA UPPGIFTER:
Klubbens MHRF-medlemsnummer:

9007

d-a-k.se

5/2012

european cl assic car club

Gengasträff
Siljansrallyt
Dam-+50-70 rallyt
Sollerörallyt
DAK-Marknaden

c/o Nils B. Kronström, Uddnäsvägen 53, 791 46 Falun
Tfn 0708-112 745, nils.b.kronstrom@telia.com

DAK:s EVENEMANG 2012

w w w. E u rope a nC la s sic Ca r. se

Boendet sker i hotelldelen, där rummen innehåller 4 bäddar. Boende, brunch
lördag, supé, frukost och lunch söndag, inklusive välkomstdrink kostar 1 295:-/person,
baserat på två personer per rum. Sänglinne och städning ingår.
Kom gärna på fredagen! Extranatt inklusive frukost endast 450:-/person.
Bokning sker direkt (från 1/5) genom www.rommealpin.se eller på tfn 0243-795 800.

17 maj
19 maj
26 maj
27 maj
6 juni

Söndagen startar med frukost, och därefter en Round-trip i omgivningen.
Träffen avslutas med gemensam lunch i Toppstugan kl 12-13.

Lördag kväll blir det supé med underhållning.

Mopedrally
Grånäsrallyt
Good Old England
British Daytrip
Klubbrallyt

Kl 16.00 Per Gillbrand Motor Show. Rök, muller och action. Sveriges stora motorkonstruktör och fadern till turbon fördriver tiden med att bygga fungerande modeller av
världens ikoner. Vi blir guidade genon 300 års motorhistoria. Se och lyssna till motorer
som RR Merlin, Jap, Miller Offenhauser Bugatti V16 Veyron mm.

Programmet startar lördagen den 15 september med brunch mellan kl 11-13
på SkiLodgen. Lördag eftermiddag är fri för rekreation och social samvaro.

Romme Alpin, beläget 6 km söder om Borlänge.

Weekend-träffen riktar sig till dej som har en Klassisk Bil från Europa,
(behöver ej vara över 30 år) och tycker om att träffa likasinnade entusiaster.

european classic car weekend
romme alpin 15–16 sept 2012

Inbjudan till

DAK:s aktiviteter i Västerdalarna 2012:

Öppet för veteranbilar, Mc och mopeder. Vandringspris samt prisbord.
Info och anmälan. Ivar Larsson. 0281-204 55
7 juli: Gengasträff i Grånäs, Dala-Järna. Demonstration av gengas, kolning samt
framställning av gengasved. Motorhistorisk dag. Info: Ivar. 0281-204 55

19 maj: Grånäsrallyt med start och mål vid hembygdsgården Dala-Järna.

British Daytrip 2012

27 maj: Anmälan kan ske på evenemangets nya hemsida: www.dagstur.se
7 juli
14-15 juli
11 aug
25 aug
1 sep

Härmed inbjuds DAK’s klubbmedlemmar och övriga ägare av veteranfordon till

Klubbrally onsd. 6 juni 2012
Nationaldag och Motorhistorisk dagen

Start vid Skyttepaviljongen på Lugnet .
Färden går genom Falun, via Ornäs,
Rommehed med mål hos Biltema i Borlänge.
Första bil startar 09.30
Rallyt öppet för fordon 30 år och äldre.
I startavgiften ingår kaffe/te och ostmacka vid start
samt lunch ”Strutsburgare”
med måltidsdryck vid Sahlins struts.
Medföljande barn under 15 år äter gratis.
.
Problem med Lactos/gluten/lök, meddela detta till mig.
Musikunderhållning, nationalsång,
samt sol och gröna gräsmattor vid starten.
Priser: Plaketter till alla bilar.
Vandringspris och pokaler till klubbmästare.
Övriga skänkta priser lottas ut.
Karta vid start anger grusvägar och alternativa vägar.

ANMÄLAN senast 30 maj till
Ola Malm Uggelviken 34 79191 Falun.
ola@skyttepaviljongen.se
070-3302187
Anmälningsavgift: 100.-/ vuxen över 15 år

• • NYA MEDLEMMAR • •

Peter Forsberg, Säter • Lars Åke Persson & Siv
Ellström, Borlänge • Villy Johansson, Älvdalen
Per Mattson, Lima • Hans Rosin, Långshyttan

• • • • SÄLJES • • • •

OPEL MANTA BERLINETTA 1977. 1900-motor, Bes
t.o.m 31/7-12, orange med svart vinyltak. Bilen är i
bra bruksskick. Ge ett bud till Mobil. 070-695 62 85,
0246-108 85 (Medlem 1196)

- FJÄLLRALLY - GOLFTURNERING - BACKRACE - BILUTSÄLLNING - MARKNAD - AFTERRACE Anmäl dig

NU!

Vi hälsar alla bilentusiaster
välkomna till

Sälen Grand Prix 2012
19:e till 22 Juli!

• • ÖVRIGA EVENEMANG • •
Grangärde veteran och entusiastrally
Lördagen den 7 juli 2012 Det populära
familjerallyt med det stora prisbordet
Anmälan: Bengt Olov Stark 0240-640162
19-22 juli 2012 Nostalgidagar Säter
10-årsjubileum.
Välkomna! www.nostalgicclub.se

VäLKOMNA TILL

Sälen Grand Prix är ett motorevent
av Sydeuropeiskt snitt där tonvikten
ligger på just Europeiska bilmärken.
Oavsett om Du har bil och vill köra eller
om Du bara vill komma och titta så är
Du varmt välkommen!
Se mer på vår hemsida som kommer att uppdateras
ända fram till helgen innan arrangemanget.

www.salengrandprix.se
facebook.com/salengrandprix

Välkommen!

VETERANFORDONS MARKNADEN
Mora Skidstadion, Hemus
Lördagen den 12 Maj 2012 klockan 07.00 - 15.30
Insläppet för säljare påbörjas på fredag kl 14.30 - 22.00
Säljare betalar 300 kronor för marknadsplats (4x10 meter).
Försäljning endast av sådant som hör ihop med fordonshobbyn
(ej matvaror, kläder, husgeråd, hemslöjd mm).

Reservation för ev. ändringar - Se kommande utskick/hemsidan

Klubbträffar - sista onsdagen varje månad sep-april, 18:00
Vi hälsar Dig välkommen till Mora-Marknaden!
Mellstaträffar - varje onsdag juni-september
Försäljning av korv, dryck och godis förbehålles arrangören!

Upplysningar lämnas på tel 0250-137 29, 126 60, 073-831 75 81

ET!
OVANSILJANS
18:00 - 20:00, möjlighet till ﬁka, grillplatser ﬁnns!
NYH ÄSTA
N
Minigolf,
djurhage, lusthus, övernattningsstugor. Mellsta: 0243-739 90
R
FORDONSHISTORIKER
Ö
INF ÅR!
DAK:s kontaktperson: Gunnar Blom, 070212 39 39

Ni som vill annonsera...

Skicka ett mail på peo@pr-byran.se eller skicka in ditt manus till
PR-Byrån, Hagavägen 20, 784 31 Borlänge eller skicka fax på 0243 - 825 50
Lay-out & tryck: PR-Byrån i Borlänge AB 2012

