
 

 
 
 
 
 

 Ringkøbingløbet Classic 2016! 
 

Januar 2016 
Kære veteranvenner! 

Forberedelserne til Ringkøbingløbet – der i år køres for 48. gang er godt i gang. Som 
tidligere år afvikles løbet sidste weekend i juli – torsdag den 28. juli, fredag den 29. juli 
og lørdag den 30. juli 2016. Programmet er endnu ikke endeligt fastlagt, men vi vedlægger: 
Tilmeldingsblanket, Bilag til oplysninger om dit køretøj og Datakort, som alle bedes udfyldt 
og returneret samlet ved tilmelding. 

VIGTIGT: Påfør om muligt e-mailadresse på tilmeldingsblanketten, idet bekræftelse på 
løbsdeltagelse i så fald vil blive sendt via e-mail! 

Foreløbigt program: 

Torsdag den 28. juli kl. 16.30: Aftencruising med start fra Hotel Fjordgården i Ringkø-
bing. En populær, stilfærdig aftentur i sommerlandet med indledende og efterfølgende op-
stilling og parade. Begrænset deltagerantal, hvor løbsledelsen af pladsmæssige grunde for-
beholder sig ret til at udvælge en så bred repræsentation af cruising-deltagere som muligt. 

Fredag den 29. juli kl. 14.30: Concours d’Origine (Skønhedskonkurrence) på plænen 
ved Hotel Fjordgården. Her er der lejlighed til at få køretøjerne bedømt og sammen med et 
stort og engageret publikum at få en snak om de mange køretøjer. Præmieoverrækkelse 
umiddelbart efter Concours’en. NB: Er der under 5 deltagere i en gruppe vil de afhængig 
af alder blive overflyttet til enten førkrigs- eller efterkrigsmodeller! 

ShopAmok : Mens mændene ”sparker dæk” arrangeres der igen i år pendling mellem 
Fjordgården og byens torv med ægte hestekræfter, så pigerne får mulighed for at udforske 
byens mange dejlige butikker. 

Lørdag den 30. juli kl. 9.00: Ringkøbingløbet 2016: Med start fra Ringkøbing Rådhus, 
hvor byen er vært ved morgenkaffe for deltagerne. Turen foregår på Ringkøbing-egnen, og 
dens længde er ca. 100 km. Før start udleveres forskelligt kort- og infomateriale og de 
enkelte hold præsenteres foran et veloplagt publikum. Undervejs på ruten gøres ophold i 
sommerlandet, hvor der også er frokost. Løbet 2016 slutter igen i år ved Hotel Fjordgården. 

Lørdag den 30. juli kl. 15.00: Old Timer Expert Class – en særlig konkurrence for delta-
gere, der er tidstypisk klædt på i forhold til deres køretøj. (Indgår en større omklædning i 
forevisningen, er der mulighed for omklædning på hotellet før præsentationen). 

Foran et særligt dommerpanel interviewes deltagerne, hvis præsentation, påklædning og 
køretøj vurderes af dommerne, der sædvanligvis er lige så oplagte til spøg som deltagerne. 
Præmierne for Ringkøbingløbet og for Old Timer-konkurrencen overrækkes umiddelbart 
efter. Præmier vil kun blive overrakt, såfremt modtagerne er til stede ved uddelingen, og 
tilfalder ellers den næste i vinderrækken.. 

Der er også lejlighed til festligt aftensamvær på Hotel Fjordgården: 
Torsdag aften: Grill-aften 
Fredag aften: Concours-Buffet med bl.a. mange spændende og dejlige fiskeretter 
Lørdag aften: Gallamiddag med 3-retters menu, vin ad libitum, kaffe og underholdning  

Husk at udfylde og returnere vedlagte hotelreservation, hvis I ønsker overnatning på Hotel 
Fjordgården, hvor vi har reserveret et antal dobbeltværelser til favørpris. For andre overnat-
ningsmuligheder kan Ringkøbing Fjord Turisme kontaktes på tlf. 7022 7001. 

Af hensyn til en optimal afvikling af løbet er deltagerantallet begrænset til ca. 110 køretøj-
er. De skal være mindst 25 år gamle eller have særlig tidshistorisk interesse og vi tilstræber 
en bred vifte af forskellige køretøjer på to, tre eller fire hjul. 

Tilmeldingsfristen slutter ved fuldtegning. Framelding til løbet skal ske inden d. 1. juni 
2016. Ved et eventuelt senere afbud returneres løbsgebyret ikke. Løbsnummeret er person-
ligt og kan ikke overdrages til anden side. 

På gensyn i juli 2016 

Løbskomiteen for Ringkøbingløbet 2016 i samarbejde med KDAK Classic 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Koordinator: 
Niels Jørgen Kannevorff 
Holstebrovej 76 
6950 Ringkøbing 
Tlf.: Arb.: 9732 2342 
Privat: 9732 3438 
Mobil: 4018 2342 
Email: njk@interlink-marine.com 
 
Sekretariat: 
Kurt Nordentoft 
Heboltoft 40,  
6950 Ringkøbing 
Tlf.: 9732 1760  
Mobil: 2163 7122 
Email: nordentoft@webspeed.dk 
 
Sekretariatsadresse: 
Holstebrovej 76 
6950 Ringkøbing 
Email: interlink@interlink-marine.com 
 
Presse: 
Jørgen Hansen 
Herningvej 28, st.th. 
6950 Ringkøbing 
Tlf.: 9732 2005 
Mobil: 3074 6950 
Email: else_s_hansen@yahoo.dk 
 
Planlægning 
Niels Kirkegaard 
Bakkedraget 51 
6940 Lem St. 
Tlf.: 9734 1722 
Mobil: 2022 1722 
Email: nk@noe-kirkegaard.dk 
 
Jens Thimmer 
Østergade 28 
6950 Ringkøbing 
Mobil: 2991 6739 
Email: thimmer@dadlnet.dk 
 
Thomas Madsen, 
Langelandsgade 51 
6950 Ringkøbing 
Mobil: 7170 3111 
Email: kanneworff@webspeed.dk 
 
Ane Marie Kanneworff Madsen 
Langelandsgade 51 
6950 Ringkøbing 
Mobil: 2236 4327 
Email: kanneworff@webspeed.dk 
 
Registrator: 
Bodil E. Piil  
Møllebyvej 1, Stadil 
6980 Tim 
Tlf.: 9732 4044 
Mobil: 2024 6771 
Email: bodil@527.dk 
 



 

Tilmeldingsblanket til RINGKØBINGLØBET – 2016 
 
Navn: 

 

 
Adresse: 

 

 
Postnr.: 

  
By: 

  
Telefon: 

 
 

 
KDAK Classic Medlemsnr.: __________ E-mail: __________________________________ 
 
Deltager med _______ voksne og _______ børn under 15 år 
 
Køretøj/type/årgang m.v. – udfyld venligst alle medfølgende bilag! 
 
Ringkøbingløb-T-shirt: ___ XS, ___ S, ___M, ___ L, ___ XL, ___ XXL, ___ XXXL – evt. Børnestr.: _____ 
Venligst angive størrelse og antal – én gratis T-shirt pr. deltager! 
 
LØBSGEBYR m.v.  

Ønsker at deltage i: 

Torsdag den 28. juli kl. 16.30 Aftencruising             ___JA          ___NEJ   
(KUN for tilmeldte til Ringkøbingløbet og kun inkl. Grill-aften!) 
Antal deltagere til Grill-aften à 120 kr.  x ____ ekskl. Drikkevarer  = kr. 
Antal børn (under 15 år) à 60 kr.   = kr. 
 

Fredag den 29. juli kl. 14.30 i Concours d´ Origine   ___ JA ___ NEJ 
Fredag den 29. juli kl. 14.30 i Ladies ShopAmok   ___ JA ___ ANTAL 
 (KUN for tilmeldte til Ringkøbingløbet) 

Lørdag d. 30. juli kl. 9.00 i Ringkøbingløbet  
1 køretøj inkl., fører, frokost, og kaffe 390 kr. = kr.  
(Til medlemmer af KDAK ydes rabat: 1 stk. køretøj inkl. fører 210 kr.)  =   kr. 
Voksne – udover fører - à 250 kr.  x _______ deltagere  = kr. 
Børn (under 15 år) à 80 kr.  x _______deltagere  = kr. 

Lørdag kl. 15.00 i Old Timer Expert Class  ___ JA ___ NEJ 
(KUN for tilmeldte til Ringkøbingløbet) 
 

CONCOURSBUFFET fredag den 29. juli  
kl. 19.30 på Hotel Fjordgården stor fiskebuffet, ekskl. drikkevarer  
Voksne à 360 kr.  x _______ deltagere  = kr. 
Børn (under 15 år) à 80 kr.  x _______deltagere  = kr. 
 

GALLAMIDDAG lørdag den 30. juli 
Kl. 19.30 på Hotel Fjordgården velkomstdrink og Gallamiddag 
med 3 retters menu, vin ad libitum, kaffe, underholdning og dans  
Voksne à kr. 575   x _______deltagere  = kr. 
Børn (under 15 år) à 80 kr.  x _______deltagere  = kr. 
 

Der er musik og dans på Hotel Fjordgården både fredag og lørdag.  ________________ 

Betaling skal ske ved tilmelding ved overførsel til Skjern Bank:  = kr. 
Reg. Nr.: 7780   Kontonr.: 2131969                                  ________________ 

Er man bosiddende i udlandet, benyttes følgende: 
IBAN No.: DK7177800002131969 
Swift-Code: SKJBDK22 
 

OBS: Datakort og Bilag til tilmeldingsblanket skal returneres sammen med tilmeldingsblanketten! 
 

Fremsendes til: 
Interlink 
Holstebrovej 76   
DK-6950 Ringkøbing  Dato og 
Eller e-mail: njk@interlink-marine.com  Underskrift:__________________________________________



 

Bilag til tilmeldingsblanket 2016 
 

Oplysninger om dit køretøj 
 
 
Førerens navn: 

 

 
 
Køretøjets fabrikat, årgang og type: 

 

 
 

 

 
 
Cyl. Antal: 

  
Motor i liter og Hk: 

  
Tophastighed: 

 

  
 
Har du en interessant eller sjov historie/beretning om køretøjet, så fortæl den nedenfor. Dine oplysnin-
ger bruges af speakeren ved løbets start, og du deltager i en præmiekonkurrence for køretøjer med en 
spændende fortid.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Datakort 2016 
 

  
Fabrikat 

 
: 

  

  
Årgang & Type 

 
: 

  

  
Karosseritype 

 
: 

  

  
Registreringsnr. 

 
: 

  

  
Egenvægt i kg 

 
: 

  

  
Motor i liter & hk. 

 
: 

  

  
Max. Hastighed i km 

 
: 

  

  
Kørt kilometer i alt 

 
: 

  

  
Tidligere ejerforhold 

 
: 

  

  
 

   

  
Nuværende ejer 

 
: 

  

     
 
 

 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

”Old Timer Expert Class”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Til deltagerne i Ringkøbingløbets Concours Expert-klasse: 
”Old Timer Expert Class” (tidligere Concours de Charme) er en særlig klasse for 
løbsdeltagere, der er tidstypisk klædt på i forhold til deres køretøj og som på den 
måde vil være med til at genskabe stemningen fra dengang, køretøjet var nyt. 

 

I Expert Class konkurreres særskilt om flotte præmier. Deltagerne frem-viser 
deres køretøj på scenen foran dommerne, og mens disse foretager en vurdering 
og bedømmelse af køretøjet og af den tidstypiske påklædning, får køretøjets 
besætning lejlighed til at fortælle lidt om køretøjet, om valget af påklædning og 
om bestræbelserne for at genskabe et autentisk, historisk look. Der er ikke krav 
om, men mulighed for optræden eller poseren. I Old Timer Expert Class 
drejer det sig mest om køretøjet og besætningens valg af tidstypisk påklædning 
og udstyr. 

 
Der er afsat nogle få minutter til dommerarbejdet 
omkring køretøjet på scenen og til den korte 
præsentation og samtale med besætningen. Herefter får 
dommerne lejlighed til kort at begrunde deres 
pointsgivning – og til at fremhæve, hvad de individuelt 
er mest begejstret for i forbindelse med køretøjet og 
præsentationen. 

 

Dommerne giver karakter for helhedsindtrykket, køretøjet generelt og 
personernes påklædning, og har også et vågent øje for de små, fikse og 
opfindsomme detaljer i den sammenhæng! 

 

Som det vil fremgå af dagens program, vil de køretøjer, der er tilmeldt denne 
særlige konkurrence, efter løbet få anvist parkering på et særligt     P-område. 
Det er markeret ved skiltning, og herfra føres køretøjerne enkeltvis direkte op på 
scenen til bedømmelsen. Der bliver tale om en særskilt præmiering og der er fine 
præmier i denne specielle klasse. 

 

 



 

 

Generelle råd og tips til fremvisningen i ”Old Timer Expert Class”: 

• Studer de gamle reklamer og annoncer for din bil/motorcykel. Kig ugeblade 
og aviser igennem fra den tid. Kan ses på biblioteket eller på avisernes 
redaktioner. 

• Se videofilm, der foregår på den tid, hvor dit køretøj var nyt, f.eks. 
Badehotellet, Matador, Det Forsømte Forår, Kun en Pige, Saturday Night 
Fever, Vildt Blod m.fl. 

• Vær opmærksom på, hvor dit køretøj i sin tid 
var placeret socialt (luksusbil, sportsvogn, 
erhvervsbil, familiebil e.l.) og tilpas din 
påklædning derefter. 

• Vælg fodtøj, skjorter, strømper m/k som 
matcher datidens mode. F.eks. skal der helst 
være søm på damernes strømper, hvis de 
kører i en bil fra 1940’erne. Ligeledes bør 
hovedbeklædningen m/k tilpasses køretøjets 
art og alder. 

• Hvis du ryger, så vær opmærksom på, hvad man røg dengang (for eksempel 
cigaretter uden filter, lang eller kort pibe, cerutter eller cigarer).  

• Medbringer du effekter som picnickurv, campingbord eller transistorradio 
m.v., så vær omhyggelig med, at tingene er tidssvarende i forhold til dit 
køretøj og din påklædning. 

• Vær opmærksom på, at små banale detaljer ved din påklædning også kan have 
stor betydning. Kostumeudlejningsfirmaer i f.eks. København, Århus og 
Silkeborg m.v. samt egnsteatre har alle erfaring i valg af tidstypisk tøj. 

NB: Man bliver virkelig populær, når man er klædt ud! 

Tilskuerne elsker at se mandskaberne klædt i datidens stil – og det er jo ikke 
nødvendigvis det største og flotteste køretøj, der vinder ….. 

 
Og husk, det hele er kun en spøg! 



 

 
 

Se mere om Ringkøbingløbet på vores hjemmeside 

 
www.ringkobinglobet.com 

 
 

Ringkøbingløbet – i samarbejde med KDAK Classic © 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Koordinator: 

Niels Jørgen Kannevorff 
Holstebrovej 76, 
6950 Ringkøbing 
Tlf. : 9732 2342 / 4018 2342 
Email:  
njk@interlink-marine.com 
 

Sekretariat: 
Kurt Nordentoft 
Heboltoft 40, 
6950 Ringkøbing 
Tlf. 9732 1760 / 2163 7122 
Email: 
nordentoft@webspeed.dk 
 

Planlægning: 
Niels Kirkegaard 
Bakkedraget 51, 
6940 Lem St. 
Tlf.: 2022 1722 
Email: 
nk@noe-kirkegaard.dk 
 

Presse & Redaktion 
Jørgen Hansen 
Herningvej 28, st.th. 
6950 Ringkøbing. 
Tlf.: 9732 2005  
Email: 
else_s_hansen@yahoo.dk 
 
 

Registrator: 
Bodil E. Piil 
Møllebyvej 1, Stadil, 
6980 Tim 
Tlf.: 9732 4044 / 2024 6771 
Email: 
bodil@527.dk 
 

Planlægning: 
Jens Thimmer 
Østergade 28, 
6950 Ringkøbing 
Tlf.: 2991 6739 
Email: 
thimmer@dadlnet.dk 
 

Planlægning: 
Thomas Madsen, 
Langelandsgade 51 
6950 Ringkøbing 
Mobil: 7170 3111 
Email: 
kanneworff@webspeed.dk  
 
 

Planlægning: 
Ane Marie Kanneworff 
Madsen 
Langelandsgade 51 
6950 Ringkøbing 
Mobil: 2236 4327 
Email: 
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Hotelreservation  

Ringkøbing Løbet 2016 
   

Efternavn:   
  

___________________________________________   

Fornavn:   
  

________________________________________  

Adresse:   
  

________________________________________  

Post nr./By:  
  

________________________________________  

Tlf.nr.:    
  

________________________________________  

Mailadresse:  ________________________________________  
  

Deltager i Ringkøbing Løbet og ønsker at reservere følgende:  

  
Ankomst dato:  _________________________________  

Afrejse dato:  

  

_________________________________  

______    Enkeltværelse á kr. 745,00 x _____ = kr. ____________  
Antal vær.  
  

  

                                  dage  

______    Dobbeltværelse á kr. 845,00 x ____ = kr. ____________  
Antal vær.  
  

                                 dage      

______    Er medlem af Kongelig Dansk Automobilklub  
  

Reservation af ovenstående bedes ske til Ringkøbing Løbs komitéen, og kan ikke ske 

direkte til Hotel Fjordgården.  

Betaling: Der betales direkte til Hotel Fjordgården ved afrejse  
  

     



 

 


