
Välkomna på  
Årsmöte för Svenska Volvo C70 Klubben 

i Malmköping 12–14 maj 2023!
För medlemmar med ENSKILT- eller FAMILJE-medlemskap (som har betalat 600 kr i medlemsavgift för 2023),  
är anmälningsavgiften 530 SEK/person. Icke medlemmar betalar 770 SEK/person – alternativt kan Du  
uppgradera till FAMILJE-medlemskap för 200 kr.

DETTA INGÅR I ANMÄLNINGSAVGIFTEN UNDER LÖRDAGEN 13 MAJ ( OBS! EJ LOGI)
 • Föreningsstämma 
 • 2-rätters lunch inkl vatten på Restaurang Hjorten & Gösen, Hotel Malmköping 
 • Inträde Sparreholms Slotts Bilmuseum 
 • 2-rättersmiddag inkl vatten och kaffe på Restaurang Hjorten & Gösen, Hotel Malmköping 
 • C70-föredrag vid middagen

För dig/er som önskar övernatta är rum reserverade på Hotel Malmköping. Tfn: +46 (0)157-245 80. 
Ring och boka rum själv med kod ”C70 Klubben”. Är du medlem i Best Western så tala gärna om det vid  
bokningen. Pris/natt: enkelrum 950–1195 SEK dubbelrum 1195–1350 SEK familjerum 1695 SEK.  
Begränsat antal rum, så först till kvarn……

PROGRAM

Fredag 12/5  Hotel Malmköping, Sure Hotel Collection by Best Western, Furugatan Malmköping 
   Incheckning för dem som har bokat rum på hotellet från fredag.

Klubbshopen öppnar kl. 16. Mingel och däckspark på hotellets parkering.

Gemensam middag – för den som önskar – på egen bekostnad kl. 19.00 på hotellet .  
Mingel i baren. 

Lördag 13/5

09:30 – 11:30     Föreningsstämman 2023
                             Klubbshopen öppen därefter.

11:30 – 13:00     Lunch på hotellet (ingår i avgiften) 
	 	 	Mingel	och	vi	utser	“finaste”	bil	(av	varje	modell)	på	hotellets	parkering.						

13:00	–	17:30					Cruising	på	de	vackra	sörmländska	vägarna	i	kortege.	Frågor	och	“fikastopp”	 
	 	 	utefter	vägen.	Kom	ihåg	att	tanka	innan	cruisingen!

16:00	–	17:00					Besök	på	Sparreholms	Slotts	Bilmuseum	(ingår	i	avgiften)

17:30	ca	 	Åter	till	Malmköping

17:30	 															Hotel	Malmköping,	klubbshopen	är	öppen
	 	 	Incheckning	för	dem	som	har	bokat	rum	på	hotellet	lördag	–	söndag
	 	 	Mingel	på	parkeringen	och	i	baren

19:00	 	 	Middag	med	frågesport,	lotteri,	tävlingar	och	allsång	(ingår	i	avgiften)

Söndag 14/5

12:00               Utcheckning. 

Anmäl vilka dagar Du/Ni deltar via mejl till arsmote2023@svenskavolvoc70klubben.se.
Uppge i din anmälan: •namn •adress •medlemsnummer •antal personer med medlemsrabatt (se ovan)
•antal icke medlemmar •hur många som vill ha kött, fisk eller vegetariskt till middagen på lördagskvällen
•och eventuell matallergi. Vi vill också veta om ni vill äta middag på fredagen (för hotellets planering). 
•Anmäl också om du vill uppgradera till familjemedlemskap (se ovan)!
Du kommer att få en faktura via mejl med total kostnad och aktuella betalningsuppgifter.
OBS! Anmälan senast 29 mars, helst så snart som möjligt!

Kom ihåg att du bokar rum direkt med hotellet!

VARMT VÄLKOMNA hälsar Styrelsen och arrangörerna Ann-Cathrin, Kjell och Tore!
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