MG sport afholder mini driving test søndag den 25. april 2021 på P arealet ved Kamstrup, Industrivej
51, 8660 Stilling. Vi mødes kl. 9:00 til instruktion og forventer at slutte senest kl. 16:00.
Da dette er en mini driving test kan alle deltage der er ikke specielle krav til bil eller føre, og
hastigheden på prøverne vil være begrænset.
Der vil være et antal forskellige prøver. Vi forventer, at alle prøverne kan gennemkøres 3 gange, hvor
den bedste tid tæller til resultatet. Men kommer vi i tidsnød kan der ske ændringer.
Alle klassiske biler af engelsk oprindelse kan deltage. Points til MG Sport mesterskabet kan dog kun
optjenes i en bil af typen MG eller Austin Healey Sprite.
Du kan læse mere om afvikling af MG Sport mesterskabet på klubbens hjemmeside, herunder også
hvilke klasser deltagerne opdeles i.
Der er rundstykker og kaffe ved ankomsten, der vil blive sørget for frokost eller vi afslutter med burger.
Dette er den perfekte og sikre måde at lære sin bil at kende med stor fokus på sikkerhed, og du
bestemmer selv dit ambitionsniveau og fart. Der vil kun være én bil på prøven ad gangen.
Tilmelding med oplysning om fører og bil sendes senest den 15/4 pr. mail til Uffe Madsen:
uffe@mgcc.dk. Tilmeldingsgebyr på 150,00 kr. skal indbetales på konto nr. 9860 0000363987.
Din tilmelding er først gyldig, når din betaling er registreret. Der er max. antal på arrangementet, og
derfor gælder ”først til mølle” princippet.
For deltagere, som ikke før har deltaget i et MG Sport løb, vil der være mulighed for at få instruktion og
gode råd af de mere erfarne kører.
Har du spørgsmål vedrørende arrangementet – eller tekniske spørgsmål - er du velkommen til at
kontakte arrangementskoordinator Søren Martin Sørensen på mail@V8MG.dk eller tlf. 27560000 (efter
kl. 16.00) eller Uffe Madsen (tlf. 4036 3175).

