Eskilstunasektionen firade Nationaldagen med uppskattad utflykt
På Nationaldagen förmiddag i god tid före kl 10 samlades morgonpigga veteranbilförare vid
klubbstugan i Hyndevad utanför Eskilstuna för sektionens dagsaktivitet, en resa mot hemligt
mål arrangerad av medlemmarna i Strängnäs.
Arton veteranfordon, ett par entusiastfordon och ca 35 medlemmar mötte upp i det vackra
försommarvädret. Kl 10 prick ljöd en inledande hornsignal, flaggan hissades i topp och
dagens övning tog sin början.

Två bilar i toppskick, Saab 96 och en
Rolls Royce 20/25 HP årsmodell 1932

Flaggan i topp på Nationaldagen
framför klubbstugan.

Bilarna kördes sedan i kortege genom Eskilstuna med Ola Englunds Triumph Herald i
ledningen för att sedan styra kosan norrut och på vackra Sörmländska småvägar njuta av den
vackra dagen och det vackra landskapet.

Ola Englund och Åke Eriksson samspråk
före starten.

En DKW 3-6 puttrar iväg genom
Eskilstuna.

Efter en knapp timmes körning nådde kortegen målet för utflykten, Fogdö
Bygdegård, där bilarna parkerades med sedvanlig precision. Bo och Margaretha
Högberg tillsammans med Lars och Marianne Karlström från Strängnäs hade
förberett dagens tipspromenad och den hemliga lådan som ingick i tävlingen.

Här beundras en fin Volvo-taxi.

Bosse Högberg, stolt ägare till en
topprenoverad Hanomag Rekord -36

Rätt dag för en cabriolet, Chrysler
Windsor -47

Lasse Karlströms fina DKW 3-6 från
från 1959.

Tipspromenaden var lurig med frågor om allt från konst till bilar och ingen
lyckades med konststycket att få alla rätt. Även Hemliga lådan satte deltagarna
på prov och inte heller där blev det någon fullpoängare. Vinnare blev till slut
gängets yngsta deltagare Kristna Karlsson.

1, X, eller 2 det är frågan?

Koncentrerad deltagare utforskar
den Hemliga Lådan

Efter fika/lunch i gröngräset och en stunds allmänt prat om bilar och dagens
utflykt avlutades det hela med ett kort anförande av sektionsordföranden
Esbjörn Persson.

En trivsam avslutning på dagen!

Sektionens ordf Esbjörn Persson
pustar ut efter en väl genomförd dag

Sammanfattningsvis en mycket lyckad utflykt som alla var mycket nöjda med!
”King”

