Track Day på Jyllandsringen torsdag d. 14. august 2014
Arrangeret af John Nielsen og Jeppe Rimmen i samarbejde med

Det er med stor glæde, at vi kan invitere ejere af klassiske biler og sportsvogne til Track Day på
Danmarks største motorsportsanlæg Jyllandsringen, Skellerupvej 38, 8600 Silkeborg.
Le Mans-vinder og Danmarks mest rutinerede racerkører John Nielsen er chefinstruktør, og du
kan få instruktør med i din egen bil – bag rattet eller som co-driver.
Track Days handler om at lære sin bil at kende på grænsen og lære at komme hurtigt rundt på en
racerbane – vi kører ikke racerløb. Det er et arrangement for ALLE, både dem der er vant til at køre
på bane, og dem der aldrig har prøvet det før. Det sociale samvær er en vigtig del af dagen, så tag
gerne din bedre halvdel eller bedste ven/veninde med. Vi opdeler i grupper, sådan at tempoet
bliver nogenlunde ens i grupperne, så derfor er både MG og Maserati velkomne.
Program:
08.00 – 09.00:
09.00 – 12.00:
12.00 – 12.30:
12.30 – 17.00:
17.00 –

Indskrivning, morgenmad og kørermøde
Kørsel på banen
Frokost
Kørsel på banen
Afslutning

Vi lover jer en sjov dag med en masse oplevelser, og du kommer hjem som en bedre chauffør!
Pris:
DKK 1.950 pr. bil inkl. morgenmad og frokost til køreren. Der kan tilmeldes én ekstra kører til bilen,
pris DKK 450 inkl. morgenmad og frokost. Morgenmad og frokost til øvrige gæster DKK 200 pr.
person.
Kontakt/tilmelding:
Send e-mail til jeppe@rimmen.dk med information om din bil og hvor meget baneerfaring, du har,
samt hvor mange personer, I kommer. Så får du besked tilbage med oplysninger om betaling.
Tilmelding er først-til-mølle, og vi har kun plads til 32 biler, så vent ikke for længe.
Arrangementet er defineret som et køreteknisk kursus med instruktion, så bilens forsikring er normalt
dækkende, men tjek din aftale. Du skal have gyldigt kørekort, og bilen skal være indregistreret og i lovlig
stand – arrangørerne forbeholder sig ret til at afvise biler, der ikke vurderes sikre. Der skal køres med hjelm.
Medbring din egen eller lej en på Jyllandsringen. Der er strenge støjgrænser på Jyllandsringen, så larmer
bilen mere end 95dB kommer du ikke på banen.

