
              MUNKEBJERGLØBET    2016       
 

Lørdag d.  6.  August. 
 

Vejle og omegn vil igen være rammen om et hyggeligt billøb for klassiske køretøjer  
 

Løbet køres som et ruteløb, hvor man starter i hold fra forskellige startsteder. Startstederne er Munkebjerg 

Hotel, Børkop Vandmølle og Vejle Center Hotel 

Der er morgenmad på startstedet.  Løbet køres som en kultur/naturoplevelse for hele familien, hvor man 

rykker fra startsted til startsted.  Igen i år bliver frokosten indtaget 3 steder. 

Efter løbet hvor man både scorer holdpoints og individuelle points, bliver vinderne hædret ved  

Munkebjerg Hotel. I lighed med de tidligere løb, vil der være festmiddagsbuffet på Munkebjerg Hotel om 

aftenen med dansemusik. 
 

Pris pr. bil. (incl. 2 personer)  Kr. 350,00  - Ekstra voksen Kr. 200,00  - Børn Kr.  100,00.  

Prisen inkluderer Morgenbord, Formiddagskaffe, Frokost og eftermiddagskaffe. 

Festmiddagen på Munkebjerg Kr. 250,000 pr. person. (excl. Drikkevarer). 

Pakkepris for 2 personer startgebyr + festmiddagen er Kr. 800.00. 
 

Jeg har på hotellet reserveret et antal værelser til særlig favørpris, hvis der ønskes overnatning efter 

festmiddagen. Dette gælder også for deltagere der ønsker at komme til Vejleområdet dagen før løbet og eller 

efter festmiddagen.   Obs.  - Der køres Munkebjerg Hillclimb om søndagen. 
 

Morgenbordet starter kl. 8.00, og selve løbet Kl. 9.00 og slutter kl. 16.00 med præmier. Ruten bliver 

omkring 90-110 kilometer i kuperet terræn. Der bliver pauser og opgaver undervejs.  
 

Hvis man har særlige ønsker om at køre sammen med bekendte, vil jeg prøve at opfylde det. 
 

Tilmelding:  Hans Geschwendtner, Amager Landevej 171 C, 2770 Kastrup.   

                     Tlf. 3254 1921    -     Mobil 4041 1921       -      e-mail:  hans@geschwendtner.dk 

 

senest  25.7.2016 
 

Med venlig hilsen  Hans Geschwendtner 
 

 

MUNKEBJERGLØBET   2016      Lørdag den 6. august 2016, kl. 9.00  ( start )  
 

Navn:______________________________________________________________________ 
 

Adresse:____________________________________________________________________ 
 

By:______________________________ Tlf:_______________________________________ 
 

e-mail: ____________________________________________________________________ 
 

Bilmærke:_____________________________________________ Årgang:______________ 
 

Antal Deltagere:  Voksne:_______ Børn:_________ Festmiddag: ____________________ 

 

Ønsker overnatningstilbud fra Munkebjerg:   Ja: ______   Andet tilbud: _____________ 
 

Særlige Ønsker:______________________________________________________________ 

mailto:hans@geschwendtner.dk

