
Nordisk Rootesträff i Skara den 27 - 28 juni 2020. 
 

 
 
Välkommen till Nordisk Rootesträff i Skara. 
Basen för träffen kommer att vara Best Western Plus Jula Hotell & Konferens, i Skara. 
https://www.julahotell.se. 
Även om man inte har någon Rootes-bil att åka i så är man lika välkommen. 
Det viktigaste är samvaron. 
Under träffen finns det möjlighet att få sin Rootes-bil besiktigad för att kunna teckna en  
MHRF-försäkring. 
 
Priser: 
Enkelrum 874 kr/natt inkl. frukost. 
Dubbelrum 1102 kr/natt inkl. frukost. 
3-bäddsrum 1331 kr/natt inkl. frukost. 
4-bäddsrum 1493 kr/natt inkl. frukost. 
 
4-bäddsstuga utan dusch och WC 720 kr/natt. 
4-bäddsstuga med dusch och WC 1020 kr/natt. 
Campingplats med 10 amper ström 250 kr/natt. 
Campingplats med 16 amper ström 270 kr/natt. 
 
Rum, stuga eller campingplats bokas direkt till hotellet, senast den 1 juni. 
Telefon: 0511-31 00 00, +46 511-31 00 00, E-post; info@julahotell.se 
Glöm inte att ange ”Rootes Car Club Sweden” när ni bokar.  
 
Vi startar officiellt på lördag med välkomstfika kl.12, och genomgång av helgens program.  
Programmet är under utarbetande, men en tur i vackra Vallebygden är planerad. 
Kl. 19.00 på lördag kväll samlas vi för gemensam middag på hotellet. 
Middagen består av två rätter och priset är kr 325. Middagen bekostas av var och en själv.   
 
Vi avslutar träffen på söndagen, med en utfärd och gemensam lunch. 
För er som kommer redan på fredagen, planerar vi för trevlig samvaro och grill på kvällen. 
Var och en tar med det som ni önskar grilla eller äta. 
 
Ni som endast kommer över dagen och önskar vara med på kvällens middag måste anmäla 
detta till någon av arrangörerna. 
Kontaktuppgifter enl. nedan. Detta gör ni senast den 8 juni. 
Om ni bara planerar att komma över dagen på lördagen behövs ingen föranmälan.  
 
Om ni vill ha hjälp med bokning, eller undrar över något, är ni välkomna att kontakta oss. 
Hans Brodelius. Tel 0500 426028, +46 500 426028, eller 0708 453159, +46 708 453159. 
Mail: h.brodelius@telia.com 
Bengt Ericsson. Tel. 0722 451090, +46 722 451090 
eller m-b.b-e.ericsson@telia.com 
 
Ytterligare information kommer i Rootes Magazin nr 2. 
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