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Jubileum!
ÖSK firar 40 år

Lördagen den 23 augusti

Ullstämma 
Butik & Verkstad för  
dig med bil eller båt.

Jubileumsrally med start kl. 10.00 i Gamla Linköping.

Lunch på Mantorp Park för att se lite av Racer Historiska Klubbens tävlingar.

Vi färdas på slingrande asfaltsvägar västerut.

Tar turistvägen över Omberg (fikapaus) mot Borghamn och vidare mot Vadstena.

Återsamling för Jubileumsmiddag kl. 19.00 på Flygvapenmuseum i Malmslätt

med underhållning och bildvisning från 40 års träffar och tävlingar.

I middagen ingår för- och varmrätt med passande vin eller alkoholfritt.

Vår ambition är att det ska bli en kul dag antingen man vurmar för att skruva,  
tävla eller åka finrally med gammal eller ung sportvagn!

Klubbkassan och generösa sponsorer gör att det subventionerade priset för  
deltagande blir:

Rally och fika   75 kr/person

Middag 325 kr/person

Heldag 400 kr/person

Boka in i almanackan. Anmälan sker senast den 4 augusti genom insättning av

Anmälningsavgiften till ÖSKs Bankgiro 122-9939

Ange Namn på deltagare samt aktiviteter som önskas vid betalning.

Välkomna hälsar styrelsen och jubileumskommittén!
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