
 

GÆSTER TIL MOTORLØB 21. – 22. AUGUST 2021 

 

Der vil være mulighed for at have gæster til motorløbet 21. – 22. august 2021.  

Det er dog ikke muligt at have gæsterne i depoterne, men kun på tilskuere pladserne. 

Tilskuere pladserne bliver inddelt i zoner, på maksimum 1.000 personer. 

Man må gerne dele zonen med andre teams. 

 

Hver zone har sit eget toilet. 

Alle gæster skal registreres med navn, by, telefon og mail. Oplysningerne bruges udelukkende til at kunne 

lave en smitteopsporing, i tilfælde af Corona smitte. 

Når gæsterne kommer, får de et armbånd, som giver adgang til den pågældende zone.  

Der skal vises Corona pas. 

Der er kun adgang via indgang A (tilskuere siden). 

De personer som skal betjene jeres gæster, må ikke være personer som har været i depoterne, idet vi ikke 

må blande de to sider. 

Opstilling og indkørsel af materiel, skal ske senest fredag den 20. august 2021, kl. 18.00.  

FORTÆRING: 

Det er tilladt at medbringe egen fortæring. 

Vi har også mulighed for at hjælpe med fortæring, telt mv. 

Der er meget begrænset el, så der skal bruges gas eller kulgril. 

PRISER: 

Billetterne er for en dag, enten lørdag den 21. august eller søndag den 22. august. 

Indgangsbillet koster Kr. 120,- ekskl. moms, i alt inkl. moms kr. 150,- pr. stk. 



 

Tribune billet koster kr. 64,- ekskl. moms, i alt inkl. moms kr. 80,- pr. stk. 

Bestilling er bindende, og ikke brugte billetter refunderes ikke.  

 

BESTILLING: 

Bestilling foretages ved Jesper Ørskov Nielsen, mail: jen@fdm.dk eventuelle spørgsmål besvares også på 

telefon 45 27 09 10 eller mobil 21 62 17 80. Bestilling senest den 13. august 2021.  

 

EVENTBYGNINGEN: 

Vi har også mulighed for udlejning af lokaler i Eventbygningen. 

Leje af lokaler og aftaler om fortæring (vi levere) kan aftales med Tenna tml@fdm.dk eller telefon 

86853322. Bestilling senest den 13. august 2021.  
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