Toyota Klubbernes Weekend d. 30. august til 1. september

SKAL DU MED PÅ SOMMERTUR?
Køretur ud i det blå - Lørdag eftermiddag.
Denne fede tur er inspireret af Hærvejsturen som er en dyst mellem de tilmeldte biler og
mandskab. Man skal ud på en rute hvor der vil dukke pudsige opgaver op for både bil og
mandskab. Turen kan køres alene, eller man kan vælge at følges nogle stykker. Undervejs
vil vores pølsevogn være opstillet, så frokosten ikke kun bliver noget man tænker på.
Opgaverne undervejs vil stille krav til evner I ikke troede I besad, men også til bilen,
hjernen, og jeres viden omkring klubberne. Men ellers vil de være TOP SECRET, så ingen
snyder og træner på forhånd.
For denne i denne dyst får du ikke en almindelig pokal med hjem – næ nej – pokalerne på
denne tur er specielt håndlavet af holdet bag det famøse grill-jern. Vi snakker tidligere
pokaler som knokkelled med kalenderlys til julehygge i stuen, jerrycan indrettet som
minibar, stempler med sjæl og mange andre. Kort sagt pokalerne er grund nok til at man
skal deltage.
Bilen du deltager i skal blot have det rigtige logo, så skal vi nok lave opgaverne så alle har
det godt på hele ruten.

Spørgsmål til Thomas Pedersen på tlf. 22122666 eller mail thomas@koldstart.dk

PROGRAM FOR WEEKENDEN
Fredag:
Kl.18:00 Grillen tændes, folk har selv mad med. Hygge resten af aftenen.
Drikkelse skal folk selv have med.
Indskrivning fra kl.18:00 til kl. 21:00.
Kl. 23:00 Der skal være ro på pladsen.
Lørdag:
kl. 08:00 til kl. 10:00 Morgenmad 45kr pr. mand.
Kl. 10:45 Briefing.
Kl. 11:00 Afgang fra campingpladsen.
Kl. 11:00 til kl. 17:00 Køretur i det blå.
Kl. 17:00 Er vi ca. retur på campingpladsen.
Kl. 18:00 Fællesspisning. Der er mulighed for at købe madbilletter.
Kl. 20:00 til kl. 23:00 Hygge resten af aftenen.
Kl. 23:00 Der skal være ro på pladsen.
Søndag:
kl. 08:00 til kl. 10:00 Morgenmad 45kr pr. mand.
Kl. 10:45 Briefing.
Kl. 11:00 Afgang fra campingpladsen. Fælleskørsel til Toyota i Ribe.
Kl. 16:00 Træffet slutter.
Mere info om regler og priser på: http://www.enderupskovcamping.dk/
Se mere på http://toyotaklubbernesweekend.dk

