
Påsken i Gammelrand 2023 
TROPHY-UNLIMITED- FRIKØRSEL OG 

POSTELØB m.m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Påsken skal i år holdes på Sjælland og vi ser frem til at tilbringe nogle skønne dage sammen 
med Jer. Vi holder generalforsamling fredag og fællesspisning lørdag aften på Vesterlyng 
Camping, Ravnholdtvej 3, 4591 Føllenslev.  
Kørsel foregår i Gammelrand grusgrav, Gammelrand 10-12, 4470 Svebølle. 
 

 

Priser for herlighederne: 
Arrangementet er kun for medlemmer af klubben, dog er det muligt at deltage i Trophy og Unlimited – 
også for ikke-medlemmer, da disse konkurrencer er en del af en års - Cup. Der er ikke mulighed for frikørsel 
for ikke medlemmer. Retningslinjer for ikke medlemmer i forhold til hvor der må køres oplyses på dagen. 
 
Medlemmer: 
Kørsel Alle dage 350,- pr bil inkl. Frikørsel 
Kørsel Trophy eller Unlimited, enkel dag 250,- pr bil inkl. Frikørsel 
Frikørsel alle dage er gratis for medlemmer. 
 
Ikke medlemmer: 
350,- pr. bil pr. løb. Kun muligt at deltage i Trophy eller Unlimited – Er du i tvivl om noget så RING OG 
HØR OM BETIINGELSER  
 

Fællesspisning lørdag aften i caféen på Vesterlyng Camping, kl. 18.00 
Fællesspisning 200,- kr. Børn 6-13 år kr. 100,- kr. Børn under 6 år er gratis 
Menuen: Der er også dessert 
Drikkevarer kan købes i caféen til rimelige priser 
 

Husk, pokal overrækkelse lørdag ca. kl. 20.30 
 
 



Camping: 
Vi holder til på Vesterlyng Camping, Ravnholdtvej 3, 4591 Føllenslev. Husk at oplyse at du kommer fra 
Toyota4WD Club DK, og om du medbringer trailer. Se meget mere på www.vesterlyng-camping.dk Ved 
booking skal du sende mail til: info@vesterlyng-camping.dk   

 

Ræsere: 
Der bliver syn af ræsere umiddelbart før og efter briefing alle dagene. Der må stilles ræsere i terrænet om 
natten, på eget ansvar. Der er mulighed for ræsersyn på campingpladsen, efter nærmere aftale med syn 
folkene. 
 

Tilmelding: 
Ring / SMS til Tommy på tlf. 25 35 78 01 eller send en mail på ts@brunsgaard.as og oplys hvad du vil køre 
og hvornår.  
Tilmelding til spisning og hvor mange voksne og børn, husk alder og HUSK MEDLEMSNUMMER. 
Ved flere tilmeldinger på samme navn, er det den enkle tilmelder der står for afregningen. 
Betaling sker ved klubvognen i terrænet fra torsdag morgen. Det er ikke tilladt at køre i terrænet før 
betaling er sket og der er udleveret start nummer. Skal du kun køre frikørsel, skal du også have et nummer. 
 

HUSK: Tilmelding til kørsel og spisning senest d. 2. april 2023 

 
ALLE briefinger, syn og tekniske kontroller vil blive afholdt i nærheden af klubvognen, som vil blive opstillet 
i grusgraven.  
 

Spørgsmål vedr. arrangementet kan rettes til: 

Morten Nielsen 20 93 14 33  / Tommy Sandgaard 25 35 78 01 

 

Ret til ændringer forbeholdes 

Torsdag d. 6. april: 
 

10.00 Trophybaner kan laves   

10.00 Frikørsel 

14.00 Posteløb start 

18.00 Terrænet lukkes og forlades 

 

 

Lørdag d. 8. april. 
 

09.00 Teknisk kontrol til Unlimited.  

09.30 Briefing  

10.00 Frikørsel 

10.00 Unlimited 1. afd. 1. omgang 

12.00-13.00 Pause 

12.30 Æggeløb, ved Klubvognen 

13.00 Unlimited 1. afd. 2. omgang 

17.00 Terrænet lukkes og forlades.  

18.00 Fællesspisning – Vesterlyng camping 

ca. 20.30  Pokaluddeling 
 Fredag d. 7april: 

 

08.00-09.30 Trophy baner bygges færdig 

09.00 Frikørsel 

09.00 Teknisk kontrol Trophy 

09.30 Briefing Trophy 

10.00 Start 1. afd. Trophy 

17.00 Terrænet lukkes og forlades 

20.00 Generalforsamling 

 

Baner til Unlimited laves fredag 

Søndag d. 9. april: 
 

Tak for i år, og kom godt hjem. 

http://www.vesterlyng-camping.dk/
mailto:info@vesterlyng-camping.dk
mailto:ts@brunsgaard.as

