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Anders Ydstedt

Josefine Rosengren
Karpinski

Kungliga Automobil Klubben är klubben där man kombinerar
sitt bilintresse med trevlig social samvaro men under pandemin
har det av naturliga orsaker inte varit så lätt att vare sig ses
eller följa likasinnade.
Vi hoppas råda bot på det genom KAK:s studiosnack, exklusivt
för dig som medlem. (Det är digitala samtal som du följer likt ett
tv-program men även kan kommentera).
Vi startar med fem ämnen som ligger oss varmt om hjärtat
och tanken är att följa upp med fler under året.
Moderator för samtliga studiosnack är KAK:s gs Jessica
Bjurström.

Alrik Söderlind

1. Torsdag 8 april, kl 17.30-18.30
BILEN I MEDIA
Ett studiosnack med vår egen ordförande i Expertrådet och några av Sveriges främsta
journalister inom bil och motor. Vi diskuterar hur läget är på den mediala arenan kring
bilindustrin, bilism och trafikfrågor:

Jessica Bjurström

..
.

Bilen i staden
Resandet efter pandemin
Bilen och debattklimatet i media

Programledare: Anders Ydstedt, ordförande KAK:s Expertråd
Gäster i panelen: Alrik Söderlind, chefredaktör Auto Motor & Sport
		Karin Olander, biljournalist Dagens Industri

Karin Olander

2. Torsdag 15 april, kl 18.30-19.30
SVENSK FORDONSTILLVERKAR-HISTORIA
Ett digitalt klubbmöte om svenska stoltheter som Volvo och Saab. För de som minns och
för de som fortfarande söndagsputsar på sin Volvo 164 E eller för er som jobbar eller har
jobbat i branschen.
Programledare: Per-Åke Fröberg, KAK Västra
Gäster i panelen: Meddelas på hemsidan

Jacob Laurin
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Annie Seel

3. Måndag 19 april, kl 18.30-19.30
THE NEED FOR SPEED! (OSS KVINNOR EMELLAN)
Per Carlsson

En samling fartroade kvinnor på KAK bjuder in nätverket Green Queens för att snacka
om tjusningen med att få köra snabba bilar.
Programledare: Josefine Rosengren Karpinski, KAK Östras racingentusiast
Gäster i panelen: Emma Mathilda Steen, Green Queens Clubs grundare
		Annie Seel, mångårig rally/racingförare, från Dakarrallyt till MSR

Magnus Thelin

4. Torsdag 22 april, kl 18.30-19.30
FÖRSNACK MIDNATTSSOLSRALLYT
”I hundraåtti” knyck på branta grusvägar och med midnattssolen i ögonen. Förare,
arrangörer, förarråd, och mångåriga kartläsare samlas för ett uppsnack!

Camilla Andersson

Programledare: Philip von Mecklenburg, ordförande för KAK Motorsport
Gäster i panelen: Magnus Thelin, ordförande i förarrådet och mångårig deltagare
		Per Carlsson, arrangör av MSR 2021
		Camilla Andersson, förare och kartläsare
		Anette Pettersson, MSR 2021
		Annie Seel, mångårig rally/racingförare, från Dakarrallyt till MSR

5. Torsdag 29 april, kl 18.30-19.30
BILENTUSIAST, JAVISST!
Philip von Mecklenburg

Att vara bilnörd betyder olika saker för olika människor. I det här studiosnacket direkt
från Malmö, med programledare och ordförande för KAK Södra, Jacob Laurin, pratar vi
om alltifrån gamla klassiska engelska bilar via jänkare till racerbilar.
Programledare: Jacob Laurin, ordförande KAK Södra
Gäster i panelen: Meddelas på hemsidan

Välkommen att anmäla dig med mail till: info@kak.se
Anette Pettersson
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