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	 ESBJERG    VETERANLØB    2017 
Du skal ud og køre på små sydvestjyske veje i en ny rute og opleve nye, spændende steder, når VMK 
VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB lørdag d. 6. maj  kører det  19.  ESBJERG VETERANLØB. 
I år går turen mod sydøst fra Esbjerg, og et sted derude deler ruten sig i to, så den ene halvdel af 
deltagerne kører den ene vej rundt og resten den anden vej - for så igen at mødes ved målet.  
Undervejs støder du på nogle interessante opgaver, og midtvejs byder vi på en lækker middagsbuffet.  
Vi ender i mål efter ca.100 km’s kørsel til et stort kaffebord med præmieuddeling og afslutning. 

Løbet er åbent for alle interesserede, der stiller med en minimum 25 år gammel motorcykel eller bil. 
Max. 100 køretøjer kan deltage  =  de første 100, der tilmelder sig! 

Mødested / start: Torvet i Esbjerg med registrering og morgenkaffe på Dronning Louise fra  kl. 8:30. 
Ved ankomst til start får du udleveret en ”løbspakke”, der bl.a. indeholder et løbsskilt, et rute kort, en 
rutebeskrivelse - og ikke mindst: et klippekort. Morgenkaffen med rundstykker, middagsbuffet’en og 
det helt store vestjyske kaffebord med lagkage m.m.m. er incl. i prisen - dog excl. evt. vand, vin og øl. 
Første start går kl. 10:00 – derefter afsendes et køretøj med et par minutters mellemrum. Hvert 
køretøj præsenteres individuelt i forbindelse med starten.  Seneste ankomst i mål er sat til kl. 16:00. 

Pris for "løbspakken":    350,- kr. i startgebyr pr. køretøj incl. fører, 250,- kr. pr. voksen ledsager og 
125,- kr. pr. ledsager under 12 år – rabat for VMK-medlemmers køretøjer. 

TILMELDINGSKUPON:             VMK-medlem: (sæt X)    nej ____    ja ____     medl. nr. __________  

Fornavn:  _______________________________   Efternavn  _________________________________ 

Gade/vej/nr.:  _______________________________________________________________________ 

Postnr.:  ___________By:  _____________________________________________Tlf. _____________ 

Køretøj: (sæt X)        personbil:_______varebil:_______lastbil:______bus:_______kabinescooter:________ 
                                        MC m. sidevogn:______MC solo:______andet:________________________________ 

fabrikat:_______________________________model:__________________________årgang: _______ 

Betaling:  Løbspakke pr. køretøj incl. fører ……….................................................kr.         350,- 
  Voksne ledsagere - antal:    ______     kr. 250,-   ……………………….kr. 
  Ledsagere under 12 år – antal:      ______ á kr.125,-             ……………………kr.  _________ 
                   kr.  
  - rabat kr. 50,- for VMK-medlemmer pr. køretøj           ................................. – kr.   _________ 
Beløb i alt: ……………………………………………………………………………………… .kr.  __________ 

TILMELDING: Send kuponen senest d. 24. april pr. email til:  kasserer@vmklub.dk  eller pr. brev 
William Pohlmann, Østparken 51, 6840 Oksbøl   -   eller  tilmeld dig online på:   www.vmklub.dk 

BETALING  skal ske senest d. 24. april til: Frøs Herreds Sparekasse  konto nr. 9736-0002699559  
Husk at opgive navn og adresse: du er ikke tilmeldt før din indbetaling er registreret på kontoen ! 
Bekræftelse af din tilmelding med oplysning af startnummer, køretøjsskema til udfyldelse m.v. 
udsendes ca. 1 uges tid før arrangementet afholdes. 


