NASHMÖTE I SVERIGE 2016 DEN 28-31 JULI
Vi har härmed nöjet att inbjuda dig till årets Nashträff i Ulricehamn med omnejd! I år är det 100 år sedan Nash
Motors Corporation registrerades den 29 juli 1916. Det firar vi tillsamman med Svenska AMC/Rambler
Sällskapet (SARS) med ett möte som, jubileet till ära, är en dag längre än vanligt.
- Samling redan torsdag kväll vid Prångens Camping, Prångenvägen Ulricehamn, för sedvanlig grillning,
ni ankommer efter egen önskan men grillen startas kl 19:00
- Fredagen besöker vi Torpa Stenhus där vi får en guidad tur i gammal medeltidsmiljö, åker sedan till
Hofsnäs Herrgård för en bit mat. Eftermiddagen ägnar vi åt alla fina åkdon på Bilmuseet i Svenljunga.
Middag intages sedan på restaurang Bryggan i campingens närhet - då firar vi 100-åringen NASH!
- Lördagen går turen först till Timmele Bilmuseum, därefter till caféet Basta Kvarn för en enklare lunch.
Sedan kör vi tillbaka till Prångens Camping för eftermiddagens program som avslutas med grillkväll.
- Söndagen ger utrymme för backluckeloppis för dem som har reservdelar och annat nyttigt att sälja.
På Prångens Camping har vi reserverat 5 st 4-bäddstuga á 725:-/dygn och 6 st 5-bäddstuga á 785:-/dygn.
Frukost ordnar man själv, pentry finns i varje stuga. Medtag sänglinne o handdukar. Städar gör man själv.
Anmäl ditt deltagande och även bokning av stuga senast 14 juli på bifogad blankett och sänd den till SARS
representant Charles Rambler, Såkensvägen 12, SE-512 76 HILLARED
- Inträde på museerna och förtäring betalar var och en själv.
- Grillningen på torsdagen står vi för, grillningen på lördagen ordnar var och en själv.
- Behöver du avboka stuga måste du göra det senast en vecka innan och då kontaktar du
Prångens Stugby AB, Box 218, 523 25 Ulricehamn, Telefon: 0321-100 01 alt 073-6319009
Ta gärna kontakt med ovanstående eller någon av oss om du har frågor:
Tor Stranger-Johannessen
tel +47 33 44 36 11
mobil +47 9944 1753
e-mail: tostrang@online.no

Hjärtligt välkommen!

Charles Rambler
arb: +46 (0)33-282122
mobil +46 (0)73-519 01 85
e-mail machineman390@gmail.com

Ilkka Immonen
tel +358 40 0407 939
mobil +358 40 9011 659
e-mail: ilkka.immonen@av-kopiset.fi
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nash-träff 2016
Program fredag 29 juli
09.00
11.00

13.00
16.00
18.30

Vi avreser i gemensam trupp till Torpa Stenhus, ca 30 km från
Ulricehamn. Där går vi en guidad tur i gammal medeltidsmiljö
Vi kör sedan vidare 4 km till Hofsnäs Herrgård för en bit mat. Här
har vi även möjlighet till att ställa upp våra bilar för fotografering
och allmän beskådan.
Vi åker till Per Bynanders Bilmuseum i Svenljunga, ca 26 km. Även
här kommer vi att gå en guidad tur ibland alla fina åkdon.
Sedan kör vi tillbaka till Prångens Camping i Ulricehamn där vi
kommer att unna oss lite "egentid".
Dags för att fira av bilmärket NASH som fyller 100 år på restaurang
Bryggan som ligger ett stenkast bort.
Total körsträcka under fredagen blir ca 11 mil.

B
ANMÄLAN TILL TRÄFFEN I ULRICEHAMN 28-31 JULI 2016
Sänd in anm älan så snart du har bestäm t dig, dock senast 14 juli Charles tillhanda.
Även om du inte kom m er i gam m elbil m åste du anm äla hur m ånga som deltar.
Avsändare:
Adress:

Telefon:

RAMBLER, CHARLES
SÅKENSVÄGEN 12
SE-512 76 HILLARED

E-post

Deltar m ed följande fordon:
Jag bokar härm ed en 4-bäddstuga (725:-/dygn) G tor; G fre; G lör Ant pers:
Jag bokar härm ed en 5-bäddstuga (785:-/dygn) G tor; G fre; G lör Ant pers:
Jag bokar själv annat boende
Ant pers:
Deltar på korvgrillning 28/7
Deltar på grillafton 30/7 m ed egen m at o dryck

Ant pers:
Ant pers:
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nash-träff 2016
Program lördag 30 juli
09.00

Vi beger oss i samlad trupp till Timmele Bilmuseum, ca 8 km, där vi
kommer att gå en guidad tur i en gammal industrimiljö full med
snyggt uppställda gamla fordon.
11.30
Sedan kör vi 10 km vidare till Blidsberg, där vi gör ett stopp på
caféet Basta Kvarn för en enklare lunch.
13.00
Besök på ett kraftverk för de som är intresserade.
13.00/14.00 Sedan kör vi tillbaka till prångens Camping i Ulricehamn för att ha
biluppställning.
16.00
Frågesport
17.00
Svenska AMC/Rambler Sällskapet har årsmöte.
18.00
Sedan är det dags för grillning och trevnad i goda vänners lag.
Total körsträcka lördagen är ca 4 mil

