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O-RESAN
En KUL TUR på LIDINGÖ

Inbjudan till Ö-RESAN 2016
11:e upplagan av Ö-resan arrangeras

Lördag den 22 april 2017

Dags för 11:e upplagan av vårens numera traditionsenliga veteranbilsrunda, som även välkomnar exklusiva sportvagnar av lite nyare årgångar. Vet du redan nu att du vill deltaga, så anmäl på www.oresan.se.
Praktisk information om startplats, platser, målkalas, anmälda deltagare
m.m. kommer på hemsidan och på Facebook under ”Ö-Resan 2017”
OBS! Begränsat antal deltagare – 100 ekipage!
Vidarebefordra gärna denna inbjudan till din märkesklubb eller andra
som du tror vill deltaga, eller ge oss tips, så sänder vi en inbjudan.
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Utöver Ö-Resan och minnesmässa, planeras även en festkväll
till minnet av Picko Troberg på Skogshem & Wijk.
God mat och dryck, livemusik och möjlighet till övernattning
till bra pris. Kryssa om du är intresserad, så kommer info!

Startavgift 200:- inbetalas till bg 5304-9797 , ange namn, bilmärke och årsmodell.

Anmäl enklast på: www.oresan.se

Eller till anders@gallerifallera.se. Ange namn, bil-

märke, årsmodell, hur många ni blir till Lunchbuffén och om ni kanske stannar och Minnesfestar på kvällen?

Har du inte internet, så anmäl med denna kupong! Ö-Resan 2017, c/o Galleri Fallera, Sticklingevägen 11, 181 31 Lidingö

Anmäl

Namn ............................................................................ Adress ........................................................................................................................... för e 1
ap ril

20 17

Postadress .............................................................................................. Mobiltel: ..........................................................................................................................
E-postadress:........................................................................................................... Reg. Nr........................................... Antal personer i bilen ........................
Fordon .......................................................................................... Modell ........................................................................................ Årsmodell ......................

Arrangör: Anders Odéen

www.oresan.se

Antal personer till Rally-Lunchen: ................
Antal personer till Minnesfesten: ................

OBS! inte bindande...
endast preliminärt för
vår planering...
Mer info kommer....

