
Hej Alle, så prøver vi at starte op igen hvis alt går vel.  
 

Vi starter med en god gang Trophy. Det bliver ikke som en afdeling af Cuppen for der køres 
ikke cup i år, pga. Corona -virus som har betydet aflysninger af afdelinger. 

 

Invitation til Trophy den 13. juni 2020. 
 
Dette vil foregå i en gammel kending af en grusgrav nemlig Gammelrand grusgrav ved 

Svebølle.  Adressen er: Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle.  
  

Program for dagen: 
 
Kl.? - 9.30   Banebygning 

Kl. 9.00 - 9.30  Teknisk kontrol for hele holdet  
Kl. 9.45   Briefing  

Kl. 10.00  Start  
Kl. 12.00 – 12.45 Frokost  
Kl. 13.00   Start næste bane  

Kl.?   Slut  
 

Dette trophy vil være lidt anderledes end tidligere, da vi højest sandsynligt får et max på 
hvor mange mennesker vi må være samlet på samme sted og tid.  
 

SÅ DERFOR, åbnes der op for 30 personer vil der blive plads til 4 hold og kun 4 hold. Åbnes 
der op for flere personer samlet vil der kunne deltage flere hold.  

 
Vi må desværre henstille til at man kun kommer 7 personer pr. hold denne gang da der skal 
være plads til så mange hold som muligt.  

 
TILMELDING: Til Rudi på 2129 2668 senest den 31. maj 2020 dog meget gerne før, af 

hensyn til pokal bestilling. 
Da vi måske ikke kan komme alle sammen, vil de tilmeldte hold blive puttet i en kasse og 
trukket lod om hvem der kan deltage. 

Medlemmer af Toyota 4wd club Danmark vil komme i første række. 
Lodtrækningen vil foregå den 1. juni - live på Facebook fra Rudi Jensen Facebook side af, da 

Jeg ikke kan sende live på vores officielle side. 
Alle hold vil få et nummer som vil give rækkefølgen af hvilke hold der kan deltage, afhængig 
af hvilke retningslinjer der kommer fra myndighederne. 

 
Deltager gebyret skal så være indbetalt på mobilpay 97 206 inden den 10. juni ellers frafalder 

ens nummer i køen og man kommer ned bagerst. 
 

Pris 250 kr. pr bil, for medlemmer. Ikke medlemmer af klubben kan kun deltage hvis der ikke 
er fyldt op med medlemmer og prisen er for dem 350,- pr. bil. 
 

Der er IKKE frikørsel. Der er heldigvis en mulighed mere for at komme ud at køre igen. Der 
køres Trial om søndagen hvis det kunne friste. Se separat indbydelse. 

 
Overnatning kan ske fra fredag eftermiddag til søndag eftermiddag  
 

Forplejning: Skal man selv stå for hele weekenden, da Klubvognen IKKE kommer og der 
laves ikke anden mulighed for køb af mad og drikke.   

 
Håber og glæder mig til at se jer. 
Mvh Rudi. 


