Et sjovt orienteringsløb med opgaver hvor chauffør og co-driver får et par hyggelige og udfordrende timer sammen

Et sjovt orienteringsløb med
opgaver for 2 generationer
- aldersforskellen imellem chauffør og
co-driver skal være mimimum 20 år .

Velkommen
De fleste klassiske biler ejes og køres af ældre mænd,
derfor slår arrangementet ”2G KLASSISK RALLY 2018”
et slag for at hive yngre generationer med i bilerne.
Så inviter en yngre kollega, din nabo eller lok din datter/
søn med i bilen.
Løbet starter og slutter fra Skovshoved Havn’s sydlige
del ved Nordbjærgs Bådværft, hvor der er masser af
P-pladser. Der er 8 poster med opgaver til både bilnørderne og til dem som er stærkere i almenviden.
Ved start udleveres en liste med de 8 poster og så må
bilerne selv tilrettelægge deres rute og hvilken rækkefølge de besøger posterne.
Distancen er knap 100 km, så ruten kan gennemføres i
hyggetempo, forudsat bilen ikke går i stå og man finder
den rette vej og posterne.
Det er tilladt at anvende KRAK-vejviser, GPS, smartphone og lignende, både til at finde vej og til at søge svar
på spørgsmålene.

Der er intet krav om medlemskab af nogen mærkeklub, blot
skal bilen være et engelske
mærke og fra før år 2000.

Tilmelding og betaling
Pris pr. bil: kr. 110,- + Billetto-gebyr
(Dækker chauffør + co-driver).
Evt. flere passagerer betaler kr. 20,- på dagen.
Tilmelding og betaling: Billetto.dk:
”2G KLASSISK RALLY 2018”
Tilmeldingsgebyret refunderes kun i tilfælde af aflysning
af hele arrangementet, men ikke ved afbud grundet fx
tekniske problemer med bilen, dårligt vejr, sygdom eller
lignende.
Tilmeldingsfrist: Torsdag d. 31. maj 2018

Tidsplan for dagen
9:30 Ankomst og hygge med lidt morgenbrød +
		 kaffe/te/juice.
10:00 Bilerne sendes afsted (husk kuglepen el. lign.)
13:00 Tidsfrist for at komme i mål *1
13:15 Præmieoverrækkelse *2
*1) Der uddeles straffepoint for hvert minut efter 13:00 man kommer
i mål, så i nogle tilfælde kan det måske bedre svare sig, at springe
en eller flere poster over og komme i mål indenfor tidsgrænsen.
*2) Der er mulighed for at spise frokost på havne efter løbet sammen
med de øvrige deltagere.

Betingelser for deltagelse
Aldersforskellen imellem chaufføren og co-driver skal
være mindst 20 år.
Bilen skal være fra før 2000 og et engelsk bilmærke.
Der er intet krav om medlemsskab af nogen bilklub, så tilmeld dig også, selvom du ikke er medlem af nogen bilklub.

Tjek også Facebook gruppen ”2G Klassisk Rally 2018”
og upload evt. dine billeder fra dagen.
Bag arrangementet står
Netværket af engelske bilklubber i DK
Evt. spørgsmål: Win Åndahl, Jaguar klubben:
Mail: win@kaperen.dk / Mobil: 40 85 10 06

Der findes mange flere engelske bilmærker end de viste logo og de er naturligvis alle velkomne.

