Norsk MG Klubb og Motorhistorisk klubb Drammen
inviterer til

Sportsbildag Burud 27. mai

Sportsbildag Burud 27. mai 2012
Motorhistorisk klubb Drammen og Norsk MG Klubb
har gleden av å invitere deg til Sportsbildag på
Motorhistorisk senter, Burud.
Burud er et tidligere heimevernslager for
Heimevernets kjørtøy som nå er samlingssted for
mange bilentusiaster og deres kjøretøy.
Vi holder til like ved Hokksund og har utviklet oss til
å ikke bare ha restaureringsmuligheter og
garasjeplass for bilene, vi har nå både et eget
bilmuseum og en restaurert bensinstasjon!
Flere bilklubber har også sine lokaler her, i tillegg til
oss som arrangerer dette treffet finner du
eksempelvis Norsk Austin-Healey klubb, Volvoklubben
og Cadillac her.
Vi tør påstå at medlemmenes iherdige dugnadsinnsats
har gitt oss et senter som er vel verdt et besøk.
DU inviteres! Ta med din codriver, familie og

Det blir nok meste veterane sportsbiler denne dagen,
men vi vil gjerne ha med dere som har biler som
enda ikke har oppnådd veteran alder. Har du en
sportbil, ny som gammel, er du hjertelig velkommen!
Bootsale: ta med deg bildeler du vil selge og rigg til
salg fra ditt bagasjerom!

Program
Klokken 10:00 åpnes porten for innkjøring til Burud.
Publikumsparkeringen for øvrige biler åpner samtidig.
Bilene parkeres og stilles ut.
Det er omvisninger i vårt bilmuseum.
Representerte bilklubber informerer om sin
virksomhet.
Flere garasjer er åpne for publikum.
Bootsale fra bilene.
Salg av forfriskninger; mineralvann, vafler, pølser mv.

venner!
Dere er alle hjertelig velkomne hit til Burud søndag
27. mai.
NAF øvingsbane vil være åpen for barna.
Tema for treffet er sportbiler. Og vi tenker ikke bare
toseters åpne biler. Alle som har sportsbil ser vi
gjerne her denne søndagen, inkludert de sportslige
utgaver av våre mest vanlige biler.

Klokken 15:00 kjører alle bilene i kortesje ut fra
Burud. Vi kjører ned til Hokksund, tar en tur
gjennom sentrum, over brua og ender opp i
Skriverparken. Følg ledebilene!
Deretter avsluttes Sportsbildagen 2012!

Vi håper å se DEG denne dagen!

Noen glimt fra Burud og våre biler
SB Design

