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Da ”Jaguar Club of Denmark kører for Scleroseforeningen” blev afviklet første gang i Pinsen 2013
deltog et flot udvalg af forskellige nye og gamle Jaguarer.

Kør med til Græsted Veterantræf i goodwillarrangement for Scleroseforeningen
Igen i år arrangerer Jaguar klubben goodwill-kørsel for Scleroseforeningen, men klubben håber at
få hjælp af andre bilmærker.

Mennesker med Sclerose har ikke kun brug for medicin, men også for at kunne ”tage fri fra
sygdommen” og opleve noget livsbekræftende, og det er netop tanken med ”Jaguar Club of
Denmark kører for Scleroseforeningen. Arrangementet afholdes mandag d. 9. juni 2013 (sidste
dag i Pinsen) og er tilrettelagt således at de tilmeldte sclerosepatienter samt evt. pårørende
afhentes på deres privatadresser rundt omkring på Sjælland kl. 9:30. Herefter køres til Græsted
Veteran Træf i Nordsjælland. Her serveres gratis frugt, chips, vand, kaffe m.v. og ellers kan man
købe mad og drikke ved div. boder på området.
Græsted Veteran Træf (se www.veterantraef.dk) er en årlig tilbagevendende begivenhed, som
tiltrækker ca. 25.000 besøgende – her er klassiske biler, -motorcykler og –campingvogne,
dampmaskiner, veterantog, klubstande, boder m.v. – alt i alt et helt fantastisk arrangement med
underholdning for alle.
Entréen er gratis for de deltagende biler. Bilerne parkeres ved Jaguar klubbens standområde og
så kan alle ellers bruge dagen, som de vil. Når bilejerne og deres passagerer, bliver enige om det,
går turen atter hjemad.
Tidsplan
9:30
Ca. 10:15

Afhentning på de tilmeldtes privatadresser på Sjælland.
Ankomst til Græsted Veterantræf. Hvor der er mulighed for at se mange hundrede

Ca. 13:00

fantastiske klassiske biler, motorcykler, dampmaskiner, veteranbiler med
veterancampingvogne, tøjboder, karrusel m.v. – der er underholdning for alle.
Hjemtur.

Alle har brug for ”at tage fri fra det hele”
Ingen forventer, at chaufførerne skal kunne håndtere fx kørestolesbrugere, derfor vil der kun blive
tale om kørsel med selvhjulpne sclerosepatienter og deres pårørende. Så der er ingen grund til at
holde sig tilbage.
Tilmeld dig allerede i dag!
Det forventes, at der vil deltage ca. 80 sclerosepatienter og deres familiemedlemmer, så det er et
stort puslespil, der skal gå op. Tilmeld dig hurtigst muligt, således at vi kan tilrettelægge dagen,
så passagerer og biler bor så tæt som muligt på hinanden.
Tilmelding sendes til: Win Åndahl, win@kaperen.dk, mobil 40 85 10 06
Oplys: navn, by, mobil, e-mail og biltype (antal passagerpladser evt. m/u sikkerhedsseler).
Vi får muligvis brug for flere biler, end klubben selv kan stille, så tilmeld gerne andre bilmærker
også selvom de ikke er medlem af klubben.

