
Inbjudan - Rover Club of Sweden fyller 35 år
Klubben bildades sommaren 1986 så den verkliga jubileumsdagen är möjligen passerad, men vad 
gör det. Låt oss göra något kul av vårt jubileum!

För att fira "RCoS 35 år" vill vi samla minst 35 Roverbilar med ägare - fördelade på Sydsverige, 
Västsverige och Mälardalen. Det kan tom bli fler Rover om varje region samlar minst 15 bilar. 
Förresten går det lika bra med Rover MC eller Rover Bicycle (de finns - det vet vi). Och är inte din 
Rover körduglig just denna dag - transport på biltrailer är helt OK! Det visar din entusiasm.    
Saknar din bil RCoS nya fina vagnmärke kan du passa på att köpa ett denna dag.

När: Alla tre landsdelarna har inarbetade datum i september - t ex Mälardalen träffas första 
onsdagen i månaden (vilket råkar vara just 1/9).

Var: Varje landsände väljer sin plats. Antagligen blir det som vanligt - t ex Mälardalen träffas  vid 
Dinners Enköping. 

Hur: Denna inbjudan sänds endast epost under medio augusti till medlemmar som bor inom 
området och har fungerande epostadress. I epostmeddelandet framgår när och var du skall vara på 
plats och vem du kan kontakta med ev frågor. 

Vad händer sedan: På plats finns två personer från RCoS - en som kan videofilma (ev bara mobil) 
och en som kan intervjua bilägare på plats i/vid bilen. Roligast är att filma en bil som rullar fram till
intervjun. Det gör inget om det hela blir amatörmässigt - bara det blir kul. Frågorna blir enkla (typ 
TV:s Biltokig): 

* Vad heter du och var bor du?

* Vad är det för bil och hur länge har du haft den, hur långt har den rullat?

* Var den så här fin då du skaffade den eller har du fixat själv?

* Berätta något speciellt om din Rover. Unik eller ovanlig på något sätt?

När alla är med på filmen får vi se hur bra den blev och om vi skall "klippa ihop" alla tre landsändar
till en film. Samt bestämmer om den skall läggas ut på YouTube eller bara visas för RCoS 
medlemmar via hemsidan. Vad tycker du?  

Vi ses snart - hoppas vi blir många

Rover-hälsningar 

Bengt Alfredsson (ordförande)
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