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Karl-‐Oskar	  träffen	  2015	  
	  
För	  andra	  året	  i	  rad	  är	  det	  dags	  för	  bil	  och	  fordonsklubbarna	  i	  Småland	  att	  
träffas	  under	  Karl-‐Oskar	  dagarna	  2015.	  
	  
Karl	  Oskar	  dagarna	  är	  en	  av	  Smålands	  största	  stadsfester	  med	  brett	  utbud	  av	  artister,	  
musik,	  prova	  på	  aktiviteter	  och	  mat	  upplevelser,	  evenemanget	  är	  gratis	  och	  ”save	  the	  
date”	  är	  6-‐9	  augusti	  2015.	  
	  
Lördag	  den	  8	  augusti	  siktar	  vi	  på	  att	  höja	  ribban	  från	  förra	  åter	  och	  fylla	  Växjö	  med	  
fordon	  av	  alla	  dess	  slag.	  Alla	  bil	  och	  fordons	  klubbar	  är	  välkomna	  att	  ställa	  ut.	  Plats	  
finns	  för	  klubbtält	  och	  annat	  klubb	  material.	  
	  
En	  av	  årets	  nya	  aktiviteter	  är	  kortare	  kortegekörning	  i	  Växjö	  för	  funktionshindrade	  
där	  vi	  ger	  andra	  möjligheten	  att	  ta	  del	  av	  motor	  hobbyn.	  Kortegen	  äger	  rum	  kl	  14:00.	  
Mer	  info	  om	  uppsamlingsplats	  kommer.	  
	  
Under	  lördagen	  kommer	  det	  också	  att	  arrangeras	  People	  choice	  för	  utställare	  där	  
besökarna	  får	  rösta	  fram	  Karl-‐Oskar	  dagarnas	  snyggaste	  bil,	  prisutdelningen	  kommer	  
vara	  under	  eftermiddagen	  på	  Teatertorget	  i	  Växjö	  där	  finalisterna	  kommer	  presenteras	  
från	  scen.	  
	  
För	  att	  göra	  det	  lättare	  för	  alla	  och	  göra	  en	  dag	  som	  både	  besökare	  och	  utställare	  får	  så	  
mycket	  som	  möjligt	  av	  så	  kommer	  bil-‐torget	  vara	  uppdelad	  i	  två	  pass	  med	  fm	  pass	  
mellan	  10:00-‐14:00	  och	  em	  pass	  mellan	  14:00-‐18:00.	  Finns	  intresse	  av	  att	  ställa	  ut	  hela	  
dagen	  så	  är	  det	  fritt	  fram!	  
	  
Ett	  mer	  detaljerat	  program	  för	  Karl-‐Oskar	  dagarna	  och	  de	  olika	  för	  och	  
eftermiddagsaktiviteterna	  kommer	  längre	  fram.	  
	  
För	  alla	  utställare	  ingår	  en	  fika	  biljett.	  Föranmälan	  krävs	  till	  klubbens	  träffansvarige	  
eller	  Karl-‐Oskar	  dagarnas	  arrangör.	  
För	  mer	  info	  om	  Karl-‐Oskar	  dagarna,	  tider	  och	  utställare	  platser	  kontakta	  träffansvarige	  
eller	  Karl-‐Oskar	  dagarnas	  arrangör.	  
	  
Hjärtligt	  välkomna!	  
	  
	  

	  


