Klubb Cross &Trial Veteranerna

30 års jubileum
Detta firar vi hos Huskvarna Motorklubb 25-27/8 2017.
Tillsammans med inbjudna Världsmästare och andra mc profiler är Du välkommen att
fira detta jubileum med alla övriga klubbmedlemmar
Platsen är Huskvarna MK Motocrossbana söder Jönköping
För att deltaga är Ditt pris endast 400 :- ( medföljande betalar 250:- ) Licens
erfodras Engångs träningslicens kan köpas på plats. 150 :Du som vill komma och visa upp din snyggt renoverade Motocrosscykel är
välkommen att komma med den och visa upp på Lördagen, se program. Gäller alla
klasser från pre 60 till EVO mc, och även Trial och Enduro mc. Enda kostnaden för

detta är om du vill deltaga i jubileumsfirandet, 250:För detta förmånliga pris ( ej mer än en vanlig tävling ! subventionerat av
klubben) får du körning 3 dagar, Grillbuffe på Lördagskvällen ( Se menyn) dans
till Diskjockey, sedvanligt jubileumsfirande, Mingel o samkväm med
likasinnade, Buss samt entre till Husqvarna Motormuseum på Söndagen ingår
också ! Gratis Camping på banan alla dagar . DETTA KAN DU INTE MISSA !!

PROGRAM.

Obs ! du kan komma när du vill under Fredag - Lördag !

Fredag : Banan öppnar för insläpp 09.00. Anmälan vid ankomst.
10.00 -15.00 MotoCross Körning/Träning. Kvällen, sedvanliga egna aktiviteter.
Lördag :
.
10.00 – 15.00 Motocross Körning/Träning samt Utställning av renoverade MC
15.30 : Prisbedömmning/prisutdelning till snyggaste mc i de olika klasserna.
18.30 : Grillbuffe serveras ( anmälda ) Består av Karre,Fläskfile,Kycklinglår
Fläskfile,Kycklinglår, Ost ,Coleslaw Tzatsiki, BBQ-sås, Blandsallad. grillad
halloumi, Bröd, Smör, 2 olika Potatissallader, Kaffe serveras. Måltidsdricka
medtages efter eget önskemål, samt ev Avec till Kaffet Sedvanliga
jubileumsaktiviteter sker under kvällen Efter maten dansar vi till Discjockey.
Sedvanligt Mingel och snack om forntida bravader på tävlingsbanorna .
Söndag :
10.00 -15.00 ( Ev12.00 ) Motocross Körning / Träning för de som orkar och vill.
Ca 12.30 – Ca 16.00 Busstur samt besök på Husqvarna Motormuseum
Anmälan senast den 26/6 2017 Anmälan med betalning och angivande av
antal deltagare på Crosskörning, antal medföljande, samt antal til Museebesöket sker till klubbens Plusgiro 34 96 73 - 4 . var noga med Namn,
Medl.Nr och antal till de olika aktiviteterna. STYRELSEN I KCTV.

