VOLVO OFFROAD KLUB DANMARK
indbyder til
Sjællandstur 2013
i weekenden den 14.-15. september
Som tidligere annonceret, vil årets sen-sommerarrangement bliver afholdt i det Nordsjællandske.
HVOR:
Kør efter Frederiksborg Centret, Milnersvej 39, 3400 Hillerød. Herfra køres mod ”Sportskilen”, som er det
klubhus, hvor vi har mødested. Der vil være sat skilte op, som du ikke kan undgå at se. I klubhuset indtager
vi måltider; der er også mulighed for at sove id et, men I skal i givet fald selv medbringe hvad dette kræves.
Dog er det vigtigt at I angiver hvis I vil gøre brug af dette, aht. meddelelse til brandmyndighederne…
PROGRAM:
Det overordnede program ser således ud:
FREDAG DEN 13. SEPTEMBER
• Mulighed for ankomst fredag aften, hvor vi bestiller pizza til dem, der har valgt denne tidlige ankomst.
LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER
• 9-11 Fælles morgenmad/brunch
• 11.00 Indskrivning og nærmere information om program
• 11.30 Afgang mødt dagens mål: Egs terræn i Skibby ,
hvor der køres indtil ca. kl. 16.30, hvorefter turen
igen går mod Hillerød
• 18.30 Middag indtages i Hillerød
SØNDAG DEN 15. SEPTEMBER
• 8-9.30 Morgenmad
• 9.30 Afgang mod dens mål: Høvelte Militære Terræn, hvor
vi skal køre sammen med DLRK Nordsælland.
•14-16 (eller efter eget ønske) afgang fra terrænet, og tak for denne gang.
PRIS:
Pris for hele arrangementet beløber sig til kr. 200 for medlemmer, og 300 for ikke-medlemmer; og dette
inkluderer således forplejning (undtagen frokost, som hver enkelt selv sørger for) samt kørselsgebyrer for
de to lokationer.
TILMELDING
Sidste frist for tilmelding er den 1. september. Ved tilmelding venligst angiv antal personer, samt
registreringsnummer. Dette skal helst ske via mail eller SMS så vi har data i orden. SMS til 27131313, eller
mail til kennet@helmer-jensen.dk
ØVRIGT:
Det forventes i øvrigt at Kennets feltkøkken kommer i brug under arrangementet, så tag dig i agt! Endvidere
kan der godt forventes lidt nysgerrige sjæle lørdag formiddag, idet det jo ikke er hver dag vi ser flere af
denne type køretøjer samlet på et sted i det Nordsjællandske.
FLERE INFORMATIONER:
Har du spørgsmål om arrangementet kan du kontakte Kennet Helmer-Jensen på mobil 27 13 13 13, Har du
spørgsmål til klubben og medlemskab, så kontakt bestyrelsen – se på hjemmesiden
www..volvooffroadklub.dk

