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INDIAN DAY 3/9
Välkommen till INDIAN DAY- en anrik tradition som återinförts av & med Indian Motorcycle Club
Sweden (IMCS) tillsammans med, i år igen, MC Collection Tidö Slott, Västerås som arrangör.
Även i år kommer följande att erbjudas denna speciella dag;
•

På Stallbacken kommer det att radas upp X antal Indian mc av varierande modeller och årsmodeller.
Här ställer du upp din Indian för allmän beskådning. Gammal som ny-alla är välkomna!

•

Utställning/provkörning av utvalda nya Indian via Indian/ Sulas MC.

•

MC Collection Tidö Slott kommer att erbjuda försäljning av bla TIDÖ viltkorv & smaskiga hamburgare &
dryck utomhus på Stallbacken. Kaffe & fikabröd finns till försäljning inne i deras lokaler.

•

Till dagen bjuder MC Collection Tidö Slott in en gäst/-er som har något spännande att visa och berätta
på temat Indian. (i skrivande stund ej klart ännu vilken/vilka gäst/er det blir)

•

Special Guest= MUSTANG klubben (CMC) som firar sitt 40-års jubileum kommer även att ställa ut.

•

Självklart så blir det en gemensam körning av & med Indian motorcyklar ned till MC Collection Tidö
Slott tillsammans med Mustang klubbens bilar samt övriga MC-se nedan tider & uppsamlingsplatser.

•

Missa inte att gå in på MC Collection Tidö Slott museum & spana in Motorcykelns historia när du ändå
är på plats. Här finns såklart- även ett antal rariteter från Indian.

Se nedan hålltider för samkörningen till MC Collection Tidö Slott, Västerås (anslut där det passar
dig/er bäst)
Samlingsplats 1: TANKA/McDonalds Uppl-Väsby. Avfärd sker kl 08.30 via Märsta/Sigtuna (väg 263)
Samlingsplats 2: OKQ8 Skolsta (väg 55). Avfärd ca kl 09.45 via Enköping, Hummelsta till Västerås. Kort sträcka
på E18 sedan avfart Bäckby motet & vidare till Tidö vägen.
Samlingsplats 3 (alla): TIDÖ vägen. Här samlas vi inför ”slutfärden” Vi träffs i början på Tidövägen utanför
Västerås, avfärd ca 10.30-10.45. (beroende på trafik mm) Samling sker längs raksträckan innan vänsterböjen,
som sedan leder vidare till MC Collection Tidö Slott, som är slut destinationen.
Sista etappen blir i 3 följen; Följe 1: Indian MC, Följe 2:Mustang bilar samt Följe 3: övriga MC märken (som
kör sist & parkerar högst upp på Stallbacken) Ev bilar/husbilar parkerar på anvisad Parkering.
Uppställningen sker inne på Stallbacken vid MC Collection Tidö Slott. Tänk på att ställa hojarna hyfsat ”tätt” Ta
gärna med en platta till stödet om du har.
Väl på plats: spana in Indians & Mustanger, ät gott, mingla, gå på museum, provkör en ny Indian, lyssna på
inbjudna gäst/er eller bara njut av Indian Day! Hela eventet pågår mellan 11.00-17.00
Varmt välkommen & hoppas vi ses den 3é September på INDIAN DAY! // Styrelsen IMCS

