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Vi savner godt nok synet af alle de mange flotte køretøjer, duften af benzin og den hyggelige 
stemning der altid er på oldtimerpladsen, når vi holder vores traditionsrige Oldtimerløbet i Gråsten. 

Derfor har vi måttet tage den tunge beslutning om, at løbet desværre også må aflyses i år.

Vi håber, at mange af jer får muligheder at køre nogle ture med jeres fine køretøjer og nyde den 
danske sommer og forhåbentlig mødes i mindre grupper.

til at byde jer velkommen til Gråsten og omegn til næste år lørdag den 28. maj 2022.
Vi håber og tror at vi kan fejre vores  og vi glæder os rigtig meget 30 års jubilæum i 2022

Myndighederne kan af gode grunde ikke give os nogen sikker udmelding om, i hvilke rammer vi 
ville kunne forvente at afvikle arrangementet under. På den måde spænder restriktionerne og de 
lange udsigter til at der langsomt lukkes op for samfundet igen, desværre ben for vores videre for-
beredelser. 

Ha’ det nu rigtig godt indtil da og pas godt på jer selv og hinanden.

Vi savnede jer allesammen i 2020 men vi tror desværre ikke, at det bliver muligt at gennemføre 
Oldtimerløbet i år med de COVID-19 restriktioner vi har nu, og dem vi måske kan risikere at få 
frem til d. 29. maj 2021. 

Oldtimerløbet i 2020 blev aflyst, og i år bliver Oldtimerløbet desværre igen aflyst på grund af COVID pandemien! 
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Old�merløbet i 2020 blev aflyst,og iår bliver løbetdesværre også aflyst 
på grund af COVID-19 pandemien! 

Vi ses igen lørdag d. 28. maj 2022 

DE BEDSTE OLDTIMER HILSNER FRA
Lions Club Broager-Gråsten
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AFLYST  IGEN
Old�merløbet lørdag d. 29.5.2021 er aflyst
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