
INFORMATION ANGÅENDE NILS DACKE-TUREN DEN 15-17 JUNI

MÅSTE JAG VARA HISTORIEINTRESSERAD FÖR ATT ANMÄLA MIG?
Grundidén för denna aktivitet är att du gillar att köra mc i grupp och att du är lite nyfiken på 
vilka Gustav Vasa och upprorsbonden Nils Dacke var. Du uppskattar att åka mc ett antal mil 
för att stanna vid ”en viktig Nils Dacke-plats” och få höra en del av berättelsen om upprors-
bonden som allvarligt oroade Kung Gustav Vasa. 

VART SKA VI?
Under fredagen kör vi ner till Småland för att ta den första övernattningen i Nybro. Under 
lördagen så kör vi först ner strax söder om Kalmar – viker sydväst ut in i Blekinge – därefter 
mot nordväst för att slutligen stanna för övernattning i Växjö. Under söndagen så drar vi oss 
upp mot Östergötland igen. 

HUR LÅNG ÄR TUREN?
Totalt har du kört knappt 90 stressfria mil när vi är tillbaka till Östergötland.

VAR SKA VI SOVA?
För den här turen har vi valt att försöka hålla kostnaderna nere vad gäller hotell och middag-
arna. Den första övernattningen blir på Nybro Lågprishotell och den andra övernattningen blir 
på Hotell Värend i Växjö 

VAD KOSTAR DET?
Den exakta kostnaden för att köra denna tur kommer att framgå av det kommande anmäl-
ningsunderlaget här på SMC webb. 

VAR SAMLAS VI OCH HUR DAGS GÖR VI DET?
Vi samlas vid Statoil Gamla Övägen, Norrköping den 15 juni kl. 0900.  
Det finns möjlighet att ansluta vid Åtvidaberg järnvägsstation kl. 1030
Vi räknar med att vara tillbaka till Norrköping den 17 juni före kl. 1900.

HUR ANMÄLER JAG MIG?
Se vidare i kommande information här på SMC webb.
Senaste datum för anmälan är den 21 maj. Det kan tyckas vara långt innan körningen, men 
det beror på att vi ska kunna reglera antal rum på hotellen inom avbokningstiden.

KONTAKTPERSONER?
Information ang. anmälan och kommendantur: 
- Frank Lindström, 011-10 12 61, 0708-72 32 16. lindstrom.frank@telia.com
Information om det historiska upplägget:
-Ted Ytterström. 011-16 33 30, 0722-40 49 53. ted.ytterstrom@tele2.se

Välkomna till en inspirerande MC-utflykt
Ted Ytterström och Frank Lindström


