INBJUDAN GOTLAND RING Lördag & Söndag 22/23 Maj 2021
Träffen kommer att anordnas med ett corona perspektiv, vi kommer att vara utomhus, hålla avstånd
och avstå träffen vid eventuell sjukdom.
Vi har i år bokat banan 2 dagar tillsammans med Club Subaru.
Kostnad per bil att köra på banan lördag & söndag : 1500 kr klubbmedlem, 1850 kr icke medlem.
Köra enbart lördag eller söndag: 1400kr klubbmedlem, 1750kr icke medlem.
Banan: Rolig teknisk bana, dessutom bred vilket kan vara bra om man som nybörjare missar lite.
Bilen: Skall vara registrerad eller ha vagn bok om annat? Godkänns av Peter Bergqvist CRS.
I bilen på banan : Förare och max en passagerare , Du kör på banan på egen risk
Utrustning : Hjälm och heltäckande bomullskläder när du kör på banan. Jeans o långärmat OK.
Försäkring : Subaru/Renault tecknar SMA försäkring för dagarna på banan

Presenning i depån ett måste : En presenning som inte släpper igenom olja/vätska duger gott.
Grovplanering.
Fredag 21:e Turist på ön, mecka, däck-sparkning på Peter;s tomt . lunch/middag Lilla Trädgården
Lördag 22:e Gotland ring 09-17

mat på kvällen Lilla Trädgården

Söndag 23:e Gotland ring 09-17 , dopp i havet , hemresa ?

Så här gör du för att hänga med
Anmälan: mail till peter.bergqvist@sas.se
körning: betala in till klubbens PG 4853532-2 det belopp som gäller dig
Du bokar själv din båtbiljett på Destination Gotland: www.destinationgotland.se
OBS !! Klubbens kampanjkod är:

Ban

arrrenault21 ger dig rabatten och du kan boka om/avboka

utan extra kostnad.
Du kan boka båten någon dag innan och efter helgen. En mini semester i samband med träffen kanske !
Försöker du ringa och boka så får du ingen rabatt.
Du bokar själv ditt boende: Pensionat Lövängen erbjuder fina 4 bädds stugor med kök och badrum
mitt i byn nära till allt, självhushåll. Kika på hemsidan: www.pensionatlovängen.se Ordinarie pris 1200

kr/natt för en stuga med 4 bäddar. Rabatterat till 1000 kr/natt. Renault träff i bokningen ger

er rabatten. Det finns även en vacker camping vid havet för den som vill campa. Även vandrarhemmet
Koburg. www.koburg.se
Andra boenden https://www.strandvillanljugarn.se

Lilla trädgården : Matbod med god lagad mat mitt i byn, kommer ha öppet hela helgen .
Återkommer med meny kostnad etc.

Välkomna Club Renault Sverige / Peter Bergqvist

073 254 55 03

