INVITATION TIL Old Timer-turen 2022, Veteranlauget i Odder
I forbindelse med byfesten i Odder i dagene 3.-7. august, vil der i lighed med tidligere år blive arrangeret et åbent løb / køretur for køretøjer over
30 år. Arrangementet afholdes lørdag, den 6. august 2022.
Motorcykler og biler under 3500 kg totalvægt, af alle mærker er meget velkommen til at deltage, dog skal køretøjet være fyldt 30 år og
indregistreret.
Turen starter fra Ålykkecentret, Ålykkecentret 5, 8300 Odder. Der er indskrivning og morgenkaffe fra kl. 8.00, og alle skal være mødt kl. 8.45 så
der kan være afgang kl. 9.00. Turen er på ca. 75 km.
Turen er på 2 etaper: 1. etape tur i omegnen ca. 65 km. 2 etape efter frokost, er en tur ca. 10 km
På Gågaden, hvortil vi returnerer ca. kl. 13.00, vil der være parade indtil kl. ca.14.00 så publikum kan få lejlighed til
at se nærmere på køretøjerne. Der vil tillige være mulighed for at publikum kan deltage i en konkurrence om et par
gode præmier.
Der er max begrænsning på 41 køretøjer, så tilmelding sker efter ”først til mølle princippet.”
Startgebyret er fastsat til kr. 195,00 pr. person og børn under 12 år kr. 150,00 som dækker morgenkaffe, frokost,
incl.1 øl eller vand og eftermiddagskaffe ved tilbagekomst til Ålykkecenteret..
Tilmelding skal ske til Per Fogh fra 25. maj og senest den 15. juli 2022, helst på mail: perfoghkristensen@gmail.com, - tlf. 2238 4607 eller
8564 2627.
Beløbet bedes indbetalt på Veteranlaugets konto hos: Jyske Bank med reg nr 7245 konto nr 1802929
Fra 1. maj kan tilmeldingsblanket hentes på vor hjemmeside: http://veteranlauget.balshave.dk .
Her vil der også være yderligere info samt rutebeskrivelse.
Så snart vi har modtaget din tilmelding, registrerer vi dig som deltager, og endelig bekræftelse med startnummer og vognkort fremsender vi pr
mail, når vi har registreret betaling for deltagelse senest den 15. juli 2022.

