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STARTNUMMER
Webshoppen åbner d.1.3.2020 kl. 12:00 på www.oldtimerlobet.dk

Nu nærmer tiden sig for bestilling af startnummer til OLDTIMERLØBET i Gråsten
Vi inviterer dig til at deltage i det traditionelle historiske arrangement for motoriserede køretøjer.
Kom og sæt dit præg på danmarks største oldtimertræf på hjul, hvor den motorhistoriske udvikling synliggøres ved fremmødet af ca.
1000 skønne gamle veteran- og oldtimerkøretøjer. Køb dit startnummer i webshoppen og vær sikker på en plads når du møder inden kl. 10.00
PROGRAM
Kl. 08.00 Registrering af deltagerne
Kl. 10.00 Bedømmelse af køretøjerne
Kl. 12.00 30 års jubilæumsprisen
Kl. 12:30 Oldtimerprisen 2020, modtager bekendtgøres
Kl. 13.00 Start på køreturen til den dansk/tyske grænse tur/retur
Kl. 14.00 Harley-Davidson på Oldtimerpladsen
Kl. 16.30 Præmieuddeling
Kl. 18.00 Oldtimer Pit : Menu & Musik i teltet
Om formiddagen hygger deltagerne sig i hinandens gode selskab, mens publikum
nyder de smukke og spændende køretøjer og dommerne bedømmer dem. –
Køreturen går ad den vante rute gennem Gråsten med et smut forbi slottet og videre
langs Flensborg Fjord til grænsen og retur. Der er tradition for et stort og veloplagt
publikum, som hylder deltagerne på ruten. – Vel hjemme i Gråsten igen, er der
præmieuddeling og afslutning, -med mindre du bliver til en hyggelig aften i
Oldtimer Pit teltet med lækker mad og drikke, samt musikalsk underholdning af
GREYSTONE. – Der er kun 250 pladser i teltet, så bestil din menu i god tid.

Oldtimer Pit

STUMPEMARKED
Har du noget at sælge, som relaterer sig til deltagerne og deres køretøjer eller til
publikum, så stil op på vores hyggelige stumpe-marked. Det koster kun kr. 50,00 pr.
facademeter. – Du tilmelder dig på www.oldtimerlobet.dk. – Har du spørgsmål til
stumpemarkedet, er du velkommen til at kontakte Klaus Langendorff på mobil 22 31
06 42 eller pr. e-mail: klaus@oldtimerloebet.dk. Deltagere i stumpemarkedet kan få
bedømt sit køretøj uden at deltage i køreturen til grænsen.
SERVICEOPLYSNINGER
På www.visitsonderborg.com finder du informationer om campingpladser, kroer
og hoteller, samt mange andre praktiske oplysninger.
Der er mulighed for at benytte det grønne område ved Gråsten Skole til teltcamping og biler m/ campingvogn samt autocampere (begrænset antal),området ligger meget tæt ved Oldtimerpladsen. Ligeledes kan vi henvise til de
nærliggende campingpladser.

KLASSEMENTER
1. Cykler med hjælpemotor, til og med årg. 1987
2. Knallerter med tilhørende stel, til og med årg. 1987
3. Scootere og kabinescootere, til og med årg. 1987
4. Motorcykler til og med årgang 1945
5. Motorcykler fra årg. 1946 til og med årg. 1987 - til og med 250 cc
6. Motorcykler fra årg. 1946 til og med årg. 1987 - over 250 cc
7. Japanske motorcykler til og med årg. 1987 - til og med 250 cc
8. Japanske motorcykler til og med årg. 1987 - over 250 cc
9. Biler til og med årg. 1945
10. Biler fra årg. 1946 til og med årg. 1987
11. Veterantraktorer og -landbrugsmotorer til og med årg. 1987
12. Lastvogne og busser over 3500 kg til og med årg. 1987

NB. Husk egne støtteplader til MC og knallert
BEDØMMELSE/POKALER
Biler, lastbiler, traktorer og motorer tildeles pokaler efter dommernes frie valg.
Knallerter og MC får pokaler i diciplinerne: ”Bedst restaurerede køretøj” eller ”for
originaltilstand” HUSK at krydse af på tilmeldingen, hvilken diciplin du ønsker at
deltage i hvis du kører knallert eller motorcykel.
TILMELDING åbner d. 1.3.2020 kl. 12:00
Benyt venligst hjemmesiden www.oldtimerlobet.dk og bestil dit startnummer i
webshoppen i god tid, her kan du betale med både Dankort eller PayPal.
HUSK: Købes startnummer efter d. 15. maj i webshoppen, eller først på selve
dagen, optages det ikke i den trykte Deltagerlisten og du kan ikke få dit køretøj
bedømt af dommerne og vinde pokaler.
MØDESTED
Ringriderpladsen i Gråsten. Følg skiltene.
Se oversigtskortene på www.oldtimerlobet.dk og se hvor klassementerne parkerer.

ARRANGØR: LIONS CLUB Broager - Gråsten,
med venlig medvirken af Sydjysk Motorcykelklub

Info ved Martin Nielsen tlf. 40 60 68 00 pr. mail: martin@oldtimerlobet.dk
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for en god sag

