Dag 4, Järna, Zweden - Domsjö, Zweden

Het is zonnig wakker worden en dat geldt gelukkig ook voor Caroline. Ze is weer
helemaal de oude!
De opdrachten lijken vandaag niet al te moeilijk, een Ikea medewerker moet letterlijk
uit de kast komen, we moeten op de foto ín een fontein die in Stockholm is, ergens
bij een boerenschuur op de foto, op de foto met een plaatsnaambord van een plaats
met 5 letters (en we worden wakker in Järna…… en zijn dus ook meteen wakker….)
en we moeten op de foto met een Saab 93, 96 en 900.

Eerst gaan we snel
naar het bord van
Järna, waarna wij
vakkundig dit bord
saboteren, zodat
andere runners hier
niet meer mee op de
foto kunnen…..alles
voor de winst 

Vervolgens hebben wij afgesproken met een Zweedse vriend van Marcel en geheel
in stijl ontmoeten we elkaar bij de Porsche Dealer…. En helemaal leuk detail,

Marcus rijdt in een oude brandweer wagen uit Jokkmokk, de meest noordelijk plaats
die wij later deze week zullen bezoeken (boven de pool cirkel).

Ook geeft Marcus aan, dat zijn buurman een 96 én 93 heeft. En zeker die 93 is
interessant, deze opdracht lijkt moeilijker, dan de Volvo’s. Zo is er dus een Saab 93
(net zo oud als onze Porsche) en een 9-3, waarbij op de auto weliswaar geen
streepje tussen de cijfers staat….
Bij de buurman aangekomen is deze helaas niet thuis en blijkt de 96 ook nog een
uitdaging. Wij moeten met de typeaanduiding op de foto en de 96 heeft slechts
zelden een badge aan de buitenkant, die zit dan op de zijkant en sommige
bouwjaren hebben een badge binnenin het interieur. We gaan dus eerst even
richting de Ikea en de fontein en ondertussen op zoek naar Saab clubs….
Ikea is een makkie, er loop nog een andere DiscoveryRun
team rond, die al een medewerker heeft gevraagd mee te
helpen. Dat deze medewerker ook nog Nederlands praat,
maakt het helemaal makkelijk!
De rit naar de fontein is al een belevenis op zich, wij
proberen altijd dichtbij te komen, maar er zijn veel
wegwerkzaamheden en uiteindelijk komen we via diverse
busbanen wel bij de fontein uit en parkeren daar maar
direct op de stoep. Terwijl wij de fontein inspringen voor de
foto, gaan andere mensen poseren bij onze auto om

hiermee op de foto te gaan….. Zouden zij ook deelnemen aan een wedstrijd en
allerlei foto opdrachten hebben???

Bij de fontein gaan we even bellen met de
Saab club en krijgen Jonathan aan de
telefoon. Hij woont vlakbij Stockholm en heeft een 96 én 900. Hij kent ook iemand
met en 93 en die zal hij even gaan bellen.
Een half uur later staan we voor een huis met een grote tuin ervoor waarin een
aantal Saabs staan. De 96 heeft binnenin een typeaanduiding en de 900 is ook
duidelijk herkenbaar. 66% van de opdracht geslaagd…..

De 93 wordt iets moeilijker. Wij krijgen
te horen, dat alleen de bouwjaren 1959
en 1960 een typeaanduiding erop
hebben….. Gelukkig heeft Anton
(eigenaar van de 93) een 93 uit 1960,
maar hij geeft aan dat hij aan het werk is en pas veel later die middag kan…..
gelukkig laat hij zich omkletsen door ons en spreken we af in het westen van
Stockholm. Daar blijkt zijn Saab ergens onderin een garage te staan in een box. Hij
heeft zijn 93 omgebouwd tot racer en natuurlijk moeten wij dat horen! Daarna snel
de foto’s en weg zijn we, onderweg naar de finish!

De foto bij de schuur wordt ook nog even leuk, de buren zijn niet echt blij met alle
auto’s die het gras oprijden en jagen veel runners weg. Wij laten maar een flesje
wijn achter in de hoop dat ze het snel zullen vergeten.
Het is daarna nog een flink stuk rijden en we genieten daarom maar van het
Zweedse landschap. Op de camping komen we erachter dat alle moeite voor niks is
geweest met de Saab 93. Ook een Saab 9-3 wordt goedgekeurd door de jury, wel
jammer, want wij waren het enige team, dat een echte 93 had! De foto van ons met
een 9-3 hadden we ’s ochtends al heel vroeg gemaakt, voor het geval de 93 niet zou
lukken  Ons plan B. Maar wij dachten dat dit bewust zo was gedaan door de
organisatie en de heren van de Saab club hebben ons duidelijk weten te maken, dat
een 93 zeker geen 9-3 is….en andersom al helemaal niet!
En dus nog steeds gedeeld 1e met 2 andere teams!

.

