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Vi samarbejder med



AROS KARAVANEN 2020

Program for lørdag den 2. majDanish Masters Racing Festival 
Kl. 09.00 Hotel Opus i Horsens byder i samarbejde med Aros Forsikring 

på morgenkaffe med rundstykker. Der udleveres deltagerma-
teriale inkl. rutebog samt 2 weekend-billetter til løbet på FDM-
Jyllandsringen.

Kl. 10.00 Afgang til første del af ruten med ½ min. mellemrum.

Kl. 11.30* Pause ved BMI i Malling, hvor der serveres frokost og samtidig 
afvikles den første konkurrence blandt deltagerne.

Kl. 13.00* Fra BMI køres der videre over Søhøjlandet med mål ved 
FDM-Jyllandsringen i Resenbro.

Kl. 14.00* Ankomst ved FDM-Jyllandsringen med samlet parkering for del-
tagerne. Aros Forsikring byder velkommen.

Kl. 16.00* Deltagerne får samlet mulighed for at køre nogle omgange på 
banen efter safetycar.

Kl. 17.00* Afholdes foredrag af en kendt sportsperson i eget lokale. Der vil 
være forplejning og offentliggørelse af resultatet af konkurren-
cerne og præmieoverrækkelse til de vindende hold.

Afslutning Som afslutning er deltagerne meget velkommen til at se de 
sidste løb på banen, som afsluttes kl. 18.00

Pris 100 kr. inkl. forplejningen, der dækker bilens chauffør og 1 passager. Pengene fra billetsalget går ubeskåret til et velgørende formål. 
Tilmelding for deltagere med bil sker til www.hms.dk eller pr. e-mail til Uffe Madsen: uffemgcc@gmail.com
Tilmelding for deltagere med MC sker til Gentlemans Ride Søren S. Holmboe: holmboe.soren@gmail.com 
Der er plads til max. 100 biler og 100 veteranmotorcykler. Tilmelding hurtigst muligt.

Eventuelle spørgsmål Kan rettes til Uffe Madsen (HMS) på tlf. 4036 3175 eller Søren S. Holmboe på tlf. 9215 1209

I weekenden 2.-3. maj 2020 afvikles årets Danish Ma-
sters Racing Festival på FDM-Jyllandsringen. Her dyster om-
kring 100 flotte historiske biler og 100 motorcykler på banen 
både lørdag og søndag. Det er race som i gamle dage.

Som optakt til denne weekend afvikles AROS KARAVA-
NEN 2020 for historiske og klassiske biler samt veteranmo-
torcykler med opstart på Hotel Opus. Undervejs på dagen vil 
der være forskellige overraskelser. Efter en rute på omkring 
120 km gennem den flotte midtjyske natur ad små og idylli-
ske veje, slutter karavanen på FDM-Jyllandsringen.

Overnatning på Hotel Opus Horsens Der vil være mulig-
hed for overnatning på Hotel Opus i Horsens til et fordelagtig 
tilbud på overnatning og forplejning. Ring 7625 7200 og hør 
nærmere.

Vi har eget lokale på FDM-Jyllandsringen, hvor vi vil 
hygge os resten af dagen. Der vil bl.a. være et spændende 
foredrag, konkurrencer og overrækkelse af præmier samt 
forplejning.

*Cirka tider afhængigt af trafikken på ruten.


