Detta är en enkel sammanställning i datumordning.
Det är blandat med egna evenemang och även annan info på det vi vet är värt
ett besök.
Om någon vill arrangera eller komma i kontakt med andra medlemmar i
anslutning till något så hör av er.
Infon finns även till del under respektive region.
Synpunkter Bra eller dåliga mottages med största tacksamhet.
Ove Lindberg Ordförande
070-660 61 26 / ove@wingclub.se
Mycket nöje.

Late Great Chevy Show / 18 Maj
Helgen 17-19 Maj åker vi några stycken från klubben ner till Janne i Bengtsfors, vill
man följa med så är det bara att höra av sig. Vi startar från Enköping Fredag em runt
14.00 och övernattar till Söndagen.
Ove 070-660 61 26

14 – 16 Juni
2019
Classic Car Cruise Parade
Årets resa till RIGA går av stapeln 14-16 juni.
Alla bilplatser är redan uppbokade!! Men även om man inte får med bilen så
boka och åk med, det finns hytter kvar. Boka via
www.carparade.se

Ronneby Festival 29 Juni i Brunnsparken 2019
Då vi till vår stora glädje fått värdefull hjälp av engagerade medlemmar längre söderut så
kommer Wingklubben ha en klubbparkering under årets träff i Ronneby Brunnspark
Den går av stapeln Lördagen den 29 juni i år.
Man går in på http://www.nostalgiafestival.se och under ”anmäl ditt fordon här” fyller man i
sina uppgifter, vill man parkera inom klubbens område så kryssar man i rutan och väljer
klubbens namn. Classic Chevrolet Wingclub. Vi bjuder på fika och trevlig samvaro.
För bilar utgår en anmälningsavgift på 100 kr. Anmälan registreras så fort inbetalningen är
arrangören tillhanda på bankgiro 617-8107, senast den 1 juni. Märk betalningen med
registreringsnummer och namn.
Meddela även Ingemar enligt tel nedan när ni registrerat anmälan.
För ytterligare info kontakta vår ansvarige Ingemar Hermansson på tel 070-511 81 26, eller
besök arrangörens hemsida enligt ovan.

3 Juli
2019
Wingträff i Lyckebo
Wingträff hos Ove & Anki Onsdagen 3 Juli, som vanligt dagen innan Västerås
Summer Meet.
Ove Lindberg 070-660 61 26

4 – 6 Juli 2019
Västerås Summer Meet 2019
Klubb GM Nordiska - Classic Chevy Club Sweden - Classic Chevrolet Wingclub.
Även i år så slår vi upp ett gemensamt tält längs säljgatan, och har en
gemensam klubbparkering för alla intresserade.
Målsättningen är återigen att kunna visa upp så många årsmodeller och
varianter som möjligt, nu är troligen merparten av bilarna Chevrolet, men det
kommer även att finnas andra GM märken på plats via Klubb GM Nordiska, som
idag erbjuder medlemskap för alla GM ägare.
I vårt tält går det utmärkt bra att lämna in delar som hör till bilhobbyn till
försäljning. Kravet är att allt är uppmärkt med ett pris, namn och

telefonnummer till den som säljer. Vi förbehåller oss dock rätten att säga nej
om det blir för mycket att hantera.
NYTT FÖR I ÅR.
MHRF Besiktningar
I anslutning till vår säljplats kommer vi erbjuda er att få MHRF besiktningar
utförda.
Lördagen den 6 juli mellan 10.00 – 15.00 finns någon av våra besiktningsmän
Lars-Erik Källström eller/och Inge Bäcklin närvarande i vår klubbmonter.
Då det tar ca 40 minuter per bil så hinner vi med ett begränsat antal.
Erbjudandet gäller befintliga eller blivande medlemmar.
Priset är 500 kr / besiktning.
Vill man vara säker på att hinna med, eller vill vara först så bokar man tid via
vår mail mhrf@wingclub.se eller ringer Lars-Erik Källström på tel 072-361 56
76.
// Ove 070-6606126

11-13 juli 2019 Wheels National Haparanda
Någon eller några dagar under träffen i Haparanda 11-13 juli 2019 kommer
våra ansvariga för region Norr vara närvarande, för mer info ring Larsa & AnnaKarin, se befintliga kontaktuppgifter.
Mer info kommer när det närmar sig. Välkomna

Wheels & Wings Falkenberg 19-20 Juli
Vi har fått hjälp i Varberg och kan härmed glädjande nog meddela att klubben
har en representant i Falkenberg båda dagarna.
Det pågår planering i skrivandets stund och infon uppdateras här när platser
och tider är fastslagna.
Planen är att åka in på motorbanan i gemensam tropp för att kunna parkera
tillsammans, vi kommer att ha en beachflagga med klubbens loggor uppställd
som landmärke ☺
Man är välkommen även om man inte är medlem, med räcker med att vara
nyfiken ☺
Ta med era vänner, skaffa er fler vänner och kontakter, det blir bara roligare ju
fler vi blir.
För ytterligare frågor kontakta vår ansvarige Fredrik Otterdahl på tel 070-522
42 28.
För info om evenemanget i helhet se arrangörens hemsida
www.wheelsandwings.se

20 – 27 juli Motorveckan i Lycksele
Motorveckan i Lycksele.
Här kommer också klubben vara närvarande i form av våra ansvariga för region
Norr, för mer info ring Larsa & Anna-Karin, se befintliga kontaktuppgifter.
Vi kan dock redan nu lova en kopp kaffe vid intresse :-) Väl mött.

21 – 28 Juli
2019
Böda Sand Vecka 30
Onsdagen den 24 juli kommer vi arrangera en liten tripp på Öland.
Vi som är där startar kl 10.00 från parkeringen utanför campingen, den som vill
hakar på längs vägen oavsett bilmodell ☺
Vi kommer sakta men säkert ta oss ned mot Störlinge traktormuseum i
närheten av Borgholm, vi kommer göra diverse stopp och strandhugg längs
vägen.
När vi lämnar museet så åker vi till Gamla stationen i Borgholm, där äter vi kl
17.00.
Klockan 18.00 öppnar man grindarna till den återkommande Onsdagträffen i
Borgholm, vi parkerar bilarna framför Strand Hotell och minglar sedan fritt
bland ölandstokar ☺
Klockan 19.00 blir det uppträdande på scenen på torget, vi vet dock inte vad
eller vem i skrivandets stund.
Då vi eventuellt behöver boka bord på Gamla stationen så vill vi gärna ha info
om man vill åka med.
För ytterligare info och anmälan kontakta vår ansvarige Ingemar Hermansson
på
tel 070-511 81 26.

30 Aug – 1 Sep 2019
Wingklubben till Ullared
Boka NU ! Avbokning kan ske så sent som 1 månad innan ankomst.

Wingträff i Ullared
30 Aug till 1 Sept. 2019

Bokningsnr 456741

Följande boenden är prel. bokade. Se
Ullareds hemsida för mer detaljer.
Campingplats med el för husvagn eller
husbil
Avstånd till samlingslokal 500 m
Radstuga 1-4 pers
Ligger nära samlingslokalen.
Självhushållsstuga
Mycket prisvärt och bra boende.
Parhus 2+2 personer med delad
WC/dusch
Avstånd till samlingslokal 400 m
Självhushållsstuga
Skogslänga, 1-4 personer. Lägenhet med
hotellstandard.
Ligger nära samlingslokalen. Sängarna är
bäddade, frukost och slutstädning ingår.
Hotellrum 1-4 pers
Avstånd till samlingslokal 1000 m

240 kr/natt

755 kr/natt

595 + 595 kr/natt

1-2 Personer 995 kr/natt
3 Personer 1195 kr/natt
4 Personer 1295 kr/natt
1-2 Personer 1095 kr/natt
3 Personer 1570 kr/natt
4 Personer 1630 kr/natt

Nu har vi kommit lite längre i planeringen.
Vi har redan fått in ett 20-tal bokningar till vår stora glädje ☺ ☺ ☺
Vi har enligt tidigare info bokat storstugan med gott om plats för socialt umgänge i alla dess
former. Där finns komplett köksutrustning, man behöver inte släpa med sig tallrikar, glas och
bestick etc.
Vi ändrar dagen då klubben står för maten från fredag till lördag, detta pga enklare planering
och även med omtanke för de medlemmar som har en bit att åka.
På fredagskvällen huserar vi i Storstugan där vi (om man vill) lagar och/eller äter medhavd
mat gemensamt. (Tyvärr får vi INTE grilla vid storstugan).
På lördagskvällen bjuder klubben på mat i någon form, menyn ej beslutad. Vi äter kl 19.15
gemensamt. (I storstugan)
Lördag fm lämnar vi Gekås i karavan kl 10.00, Vi kommer åka ca 10 mil, vi färdas längs
Hallands vackraste väg på väg till Svedinos Bil & Flygmuseum i Ugglarp. Vi kommer även
på tillbakavägen göra ett stopp i norra utkanten av Falkenberg för lite garagebesök. Vi är
tillbaka på Gekås runt kl 15.00.
Klubben har bokat Bastuflotten mellan 16-19.00 för dom som är sugna, vill man kan man
istället besöka varuhuset och köra kundvagn ☺
På Söndagen innan avfärd och utcheckning avslutar vi som vanligt med en liten tävling om
vandringspriset.
Ange bokningsnr när ni ringer, meddela även undertecknad när ni bokat och hur många, då
blir det enklare att planera träffen i helhet. (ove@wingclub.se) 070-6606126.
// Ove & Anki & Sandra & Mia

