
      Sommarmötesprogram 2019 
 
Torsdag 13 juni 
De flesta deltagarna anländer till Selma Spa i Sunne och installerar sig. På kvällen äter 
och dricker vi gott samt njuter av bra musik. Torsdagen är dagen som bjuder på mycket 
spontanitet i glada vänners lag. 
 
Klockan 14.00-18.00 
Mottagning och registrering i klubbreceptionen. 
Välkomstdrink och mingel. 
 
Klockan 19.00-21.00 
Tacobuffé avnjuts. På scen blir det ”litte stôllit men môe skôj” med Janne Karlsson Show 
Baren är öppen till klockan 02.00 
 
Fredag den 14 juni 
Stora aktivitetsdagen. Vad vill du göra? Vad har du anmält dig till? Corvetteutflykt? En 
flygtur? Delta i originalbedömning? Strosa i prylshopen? Njuta i spaavdelningen? 
All information hittar du under http://clubcorvette.se/sommarmote-2019-i-sunne/ 
 
Klockan 10.00-16.00  
Utflykter, aktiviteter och seminarier 
 
Klockan 14.00-18.00  
Mottagning och registrering i klubbreceptionen. 
Välkomstdrink och mingel. 
 
Klockan 15.00-17.00 
CCS Standardbedömning av årsmodellerna -53 till och med -89, även 
Excellentbedömning. Se mer http://clubcorvette.se/oldies/standard-och-
excellencebedomning-pa-sommarmotet-2019/ 
 
Klockan 19.00-21.00 
Härlig Grillbuffé serveras med smakrika tillbehör. 
 
Klockan19.30 
Prisutdelning Long Distance och presentation av jubilarer. 
 
Klockan 22.00 
Soulfinger tar över scenen och Corvettefolket tar över dansgolvet. 
Baren är öppen till klockan 02.00 
 
Lördag den 15 juni 
En underbar Corvette tur i det värmländska landskapet. Vännerna i Sunne friidrott 
bemannar kontrollerna med kluriga frågor. Självklart är det fikapaus! 
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Klockan 9.00-11.00 
CCS sommarmötesrally i vackra Värmland. Starta när du vill mellan klockan 9-11. 
Rallyskylt finns i välkomstpåsen. Vägbeskrivning får du vid startplatsen. 
 
 
Klockan 11.00-13.00 
Rallypaus – en välförtjänt bensträckare i det anrika Fordonsmuseet i Torsby. 
Corvetteklubben bjuder på kaffe och inträde så passa på och andas nostalgi med dina 
Corvettevänner 
 
Klockan 13.00-16.00 
Tillbaka till Selma Spa och utställningen öppnar. Våra parkeringsguider hjälper dig att 
parkera i rätt Corvette klass. Medlemsröstning på de finaste Corvetterna. Nej – du får 
inte rösta på din egen. Ditt röstkort lämnas vid prylshopen senast klockan 16.  Alla som 
deltar i omröstningen har chans att vinna en gratis sommarmötesweekend 2020 för två 
personer. Utlottning sker under lördagskvällen 
Grillad hamburgare och kyld dryck serveras fram till 15.00 
 
Club Corvette Swedens klasser 2019 
1953–1962 
1963–1967 
1968–1982 
1984–1996 
1997–2004 
2005–2013 
2014– 
Custom 
Ladies Choice 
Best in Show 

 
Klockan 18.45  
Vi samlas inför supén och klubben bjuder på aperitif. 
 
Klockan 19.30 
Sommarmötessupén avnjuts tillsammans. Prisutdelning med pokalutdelning för 
rallyvinst, de finaste Corvetterna, Ladies Choice, Lille Skutt, Best in Show och vårt fina 
Gulddiplom. 
 
Klockan ca 22.00  
På scen levererar livebandet På G underhållningen. Let´s go rock´n roll! 
Vi stänger baren klockan 02.00 
 
Söndag 17 juni 
Utcheckning. Tack och hej och det stora kramkalaset! 
 
Klockan 7.00-11.00 
Vi äter frukost länge och lastar bilarna med minnen för livet och kör hem till våra 
garage.  Tack för sommarmötet på Selma Spa i Sunne 2019! 
 


