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Tjolöholm Classic Motor 2018
Välkomna till det soliga Halland 19-20 Maj.
Tjolöholm Classic Motor är klubbens största årliga evenemang.
Tag gärna med en Jaguarvän såväl till grillkväll som Tjolöholm!
20-25 bilar brukar komma. Många har varit med på grillkvällen innan.
Vi umgås har trevligt tittar på andras bilar, vilar benen,
äter och dricker något i eller vid tältet.
Passa på att göra något extra av årets Pingsthelg!
Fira den i Halland i goda vänners lag.
Gå in på www.jec-sweden.se och titta under reportage.

Anmäl Er och i vilken bil ni kommer senast 1 April.
Anmälan till TCM och/eller Grillkväll: ordforande@jec-sweden.se
Ni som vill boka rum och hänga med på grillkvällen, boka boende i tid!
Allmän information:
Infart mellan 07.00 och 09.00. Utfart efter 16.00.
Som traditionen påbjuder avslutar vi dagen (16.00) med 4 o’clock
tea. Däremellan brukar tiden gå alldeles för fort. Medtag picnic.
Men det finns mat att köpa på utställningsområdet.
Se gärna även: http://tjoloholmclassic.se
Så här vill vi att det skall se ut på Tjolöholm i år !
(Bild från Världsrekordet 2013)

Grillkväll på lördagen den 19:e !
Ni är välkomna hem till oss i Åsa från 16.00.
Medtag eget att grilla och dricka.
Vi värmer upp grillen, fixar kaﬀe och sallad.
Boka gärna Ert boende på Kuggaviksgården,
7 min promenad hit och 10 min resväg
till Tjolöholm på söndag.
Gå in på och beställ via :http://www.kuggavik.se/
Var bor vi? http://goo.gl/maps/0Kki5

Kom tidigt och njut av en dag vid havet.
Kom sedan hit och ät och umgås !
Meddela oss så vi vet ungefär hur på hur många som kommer.
.

Britt & Ingemar

ORDFORANDE@JEC-SWEDEN.SE

TEL O705-28 35 35

JAGUAR ENTHUSIASTS´CLUB REGION SWEDEN

19-20 MAJ 2018

Printa ut denna, har ni ingen skrivare skriv C2 på ett A4. Sätt lappen i vindrutan vid infart.
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