Tilbud til bil og mc mærkeklubber
I weekenden 2-3. maj 2015 afvikler Historisk Motor Sport og DTC i fællesskab en
løbsweekend på FDM Jyllandsringen for historiske biler og Classic MC. Der er lagt op til, at
denne weekend bliver årets højdepunkt indenfor den historiske motorsport.
Løbene på banen omfatter alle de sædvanlige historiske klasser for standardvogne,
sportsvogne og formelbiler med deltagelse fra både ind- og udland. Derudover præsenteres et
stort felt af Young Timere og road racing med klassiske motorcykler. Alle løb er
mesterskabstællende.
Der vil endvidere blive afviklet banesprint for indregistrerede biler, der normalt kører
historisk rally og Hill Climbs.
Vi forventer 200 – 250 deltagende biler og 50 motorcykler, så der bliver noget at se på hele
weekenden.
På hele FDM Jyllandsringens område vil der herudover være:
Depotområder, hvor publikum kan komme tæt på alle bilerne og snakke med kørne.
Der arrangeres kæmpe stumpemarked
Salg af veteran – og andre ældre biler og MC
Udstillinger med eksotiske biler af høj klasse
Landets mærkeklubber indenfor bil og MC får uden omkostninger mulighed for at opstille
telt og få sit eget område udenfor banen hele weekenden – helt nøjagtigt langs den asfalterede vej op til hovedindgangen.
Klubberne kan til rabatpris købe billetter til medlemmerne, og der vil blive lejlighed til at køre nogle omgange på banen i frokostpausen lørdag eller søndag.
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Alle tilskuerne kan på den måde hele weekenden se klubbernes udstillinger og stande.
Weekendbillet til klubbernes medlemmer tilbydes til 100 kr. pr. stk. i forsalg med bestilling
og betaling gennem klubben senest 14 dage inden løbsweekenden. Normalprisen for en
weekendbillet er 250 kr.
Det skulle glæde os meget, såfremt jeres klub har lyst til at deltage, og af hensyn til
planlægningen vil vi meget gerne have en tilbagemelding med størrelse på ønsket areal til telt
m.v. samt antal forventede deltagere. De første klubber, som henvender sig, placeres tættest
på indgangen.
Henvendelse til undertegnede på mail: uffemadsen@mail.tele.dk eller telf. 4036 3175 – også
hvis der er spørgsmål til arrangementet.
Besøg også gerne festivalens hjemmeside: www.dmracing.dk, som bliver løbende opdateret.

Med venlig hilsen
Uffe Madsen
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