
 
 

12. VITUS BERING LØB  2017.                              

Det er os hermed en glæde igen at kunne invitere jer til veteranbilløb i Horsens. Denne gang på 
en tur i det skønne område sydvest for Horsens. 
                                                                            

Tidspunkt:       Lørdag den 10. juni 2017, hvor vi mødes på Rådhustorvet mellem kl. 9.00 og 09,30, ved Horsens 

Rådhus, hvor der bydes velkommen og serveres kaffe og brød. Første start kl.  10.30. 

 

Program: Turen går gennem et smukt landskab i området mellem Horsens – Hedensted – Daugård og Vejle, med 

indlagte pauser og afslappende prøver på spændende steder.  Der serveres frokost undervejs og løbet 

forventes afsluttet mellem kl. 16.00 og 17.00. 

 

Efter løbet er der festaften på Scandic Hotel Bygholm Park, med spisning og præmieuddeling.  Under 

spisningen er der levende musik og efter middagen er der mulighed for en dans. Musikken leveres af 

Martin Jønsson Duo. Der er dermed lagt op til en rigtig festlig aften med god musik og god stemning. 

 

Deltagelse: Løbet er åbent for max. 75 køretøjer op til ca. årgang 1979 (kørsel med prøveplader efter loven) 

 

Deltagerpris:  Kr. 350,- pr. person, børn under 12 år kr. 170,-. Beløbet dækker morgenkaffe, frokost, 

 eftermiddagskaffe og festmiddag incl. velkomstdrink, men eksklusive øvrige drikkevarer.  

Der udleveres endvidere en løbsplakat på 50 x 70 cm. til hvert deltagende køretøj. 

 

Tilmelding:      Udfyldt tilmelding og deltagergebyr skal være modtaget senest 1. Maj. 

  

Oplysninger:  Yderlige oplysninger og tilmelding kan foretages via hjemmesiden www.vitusberinglobet.dk. Har du 

 ikke mail ring da på tlf. 40 32 36 38 og oplys navn og adresse.  

 

Overnatning:  Hotel Scandic Bygholm Park kan tilbyde værelser til specialpris, kr. 875,- (dobb. værelse), incl. stor  

 morgenbuffet, ved henvisning til Vitus Bering Løbet, Tlf. 7625 4800. 

 

Der findes også mange andre gode muligheder og Horsens Turistbureau står gerne til rådighed med 

oplysninger på tlf. 7560 2120. 

 

Vitus Bering Løbet 2017 

Navn:    

Adresse:   

 

Post nr. / By:   

 

E-mail:    

 

Køretøj / Mærke / Årgang:   

 

Deltagerantal:     _____________ 

 

Tilmeldingsfrist: 1. maj 2017.              Overført til kt. nr. 9890 0004119053   kr.: ___________________ 

 

Det udfyldte skema sendes til: 

Knud Kærslund, Gl. Næssevej 28, 8700 Horsens 
Telefon 40323638 

 

 

 


