
                      

ESBJERG  VETERANLØB      2023 
Vi kører igen ud på de små sydvestjyske veje og oplever spændende steder, når VMK-  

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB lørdag d. 13. maj  kører det  23.  ESBJERG VETERANLØB.  
I år går turen mod nord fra Esbjerg, og vi vender tilbage til det gammelkendte mønster,  

hvor alle kører den samme rute den samme vej rundt - for nu at prøve noget nyt. 

Undervejs støder du på nogle sjove opgaver, og midtvejs byder vi på en lækker middagsbuffet.  
Vi ender i mål ca. 20 km fra Esbjerg efter ca.110 km’s kørsel til et  

stort vestjysk kaffebord med lagkage m.m., præmieuddeling og afslutning. 

Løbet er åbent for ALLE interesserede - uanset klub - med en min. 25 år gammel mc eller bil. 
Max. 100 køretøjer kan deltage  =  de første 100, der tilmelder sig! 

Mødested / start: DRONNING LOUISE på Torvet i Esbjerg 
med registrering og morgenkaffe med rundstykker fra kl. 8:30. 

Indkørsel til Torvet skal ske fra Skolegade, og efter Cityforeningens ønske  
starter vi ud gennem Kongensgade mod Stormgade. 

Ved ankomst til start får du udleveret en ”løbspakke”, der bl.a. indeholder et løbsskilt,  
en deltagerliste, et rute kort, en rutebeskrivelse - og ikke mindst: et point-kort.  

Første start går kl. 10:00 – derefter afsendes et køretøj med et par minutters mellemrum.  
Henrik Vallø præsenterer hvert køretøj individuelt i forbindelse med starten. 

Seneste ankomst i mål er sat til kl. 15:00. 

Pris for "løbspakken":    400,- kr. i startgebyr pr. køretøj incl. fører. 
325,- kr. pr. voksen ledsager og 150,- kr. pr. ledsager under 12 år. 

   - rabat for VMK-medlemmers køretøjer. 
Morgenkaffe, middagsbuffet og kaffebord er incl. i prisen - dog excl. evt. vand, vin og øl. 

TILMELDING: fra d. 3. april til d. 4. maj  på hjemmesiden:  www.vmklub.dk   
ALLE felter med oplysning om navn, adresse, e-mail, antal deltagere og køretøjet skal udfyldes. 

Oplever du problemer, kontakt kasserer Frants på  25276909 

BETALING skal ske straks efter tilmeldingen til:  
Frøs Herreds Sparekasse  konto nr. 9736-0002699559  

Husk at angive for- og efternavn samt  for VMK-medlemmer også medlemsnummeret. 
Du er ikke tilmeldt før din indbetaling er registreret på kontoen ! 

Når det er sket, vil du modtage en bekræftende e-mail med info om dit startnummer, et køre-
tøjsskema, find vej til startstedet m.v. 

VESTJYSK MOTORVETERAN KLUB


