Inbjudan
Pecuna Sportbilar tillsammans med Hohenthal Racing inbjuder till sportbilsträffen Sportscar Invitational, en
träff för dig som älskar sportbilar i alla dess former. Träffen går av stapeln 26 maj i Mora och riktar sig till dig
som har en sportbil och som gärna vill ta en klassisk Grand Prix-tur med likasinnade, därefter testa bilens
prestanda på avlyst område och till slut ställa ut den till övriga deltagares samt allmänhetens beundran. Träffen
avslutas sedan med en Race Night på anrika Mora Hotell.

Med avflaggad start vid Vasaloppsmålet, och kanske lite publik, drar vi iväg tidigt på
morgonen på en 12-milsbana med kontroller runt om i den vackra dalabygden. Karta
och färdhandlingar delas ut innan start. Färden kommer att ske på allmänna vägar och
naturligtvis efter gällande trafikregler.
Efter avslutat Grand Prix samlas vi för en Track Attack på Mora-Siljan Flygplats.
Dragracingstrip och konbana med riktig tidtagning och du har chansen att få ett kvitto
på din bils prestanda både rakt fram och när det svänger. På flygplatsen erbjuds du
även att ställa ut din bil till övriga deltagares och allmänhetens beundran.
Då dagens aktiviteter är över drar vi igång en rejäl fest, Race Night, på Mora Hotell.
Först med trerättersmiddag och sedan party-til-you-drop. Naturligtvis spetsat med
prisutdelning och historier från dagens händelser. Förhoppningsvis somnar du gott i
hotellsängen med ett leende på läpparna till sinnebilden av en härlig dag med
sportbilar.

För högsta bekvämlighet drivs evenemanget enligt principen all-inclusive. Det enda Ni behöver göra är att delta
med en gatlegal sportbil som är fulltankad, resten fixar vi. Kom gärna tillsammans med en vän då det är bra att
vara två i bilen under Grand Prix-turen. Ingår gör bland annat:






Deltagande i hela evenemanget,
Två övernattningar på hotell med helpension i delat dubbelrum,
Trerätters festmiddag med fördrink under lördagen,
Föreläsning av racingföraren Sebastian Hohenthal,
Bilen parkerad på inhägnat område övervakad med hundpatruller

Sportscar Invitational vänder sig uteslutande till dig med sportbil eller supersportbil. Och med sportbil menar vi
generellt tvådörrars fräna bilar med årsmodeller från 1960 och framåt som mest används som entusiastbil.
Oftast med bakhjuls- eller fyrhjulsdrift samt tvåsitsiga eller 2+2-sitsiga.

Paul Eriksson 070-553 21 90
Håkan Sundkvist 070-539 93 07
Sebastian Hohenthal 070-839 32 04

Program
Fredag 25/5
18.00 – 21.00

Ankomst/incheckning på Mora Hotell. Lätt förtäring i restaurangen.

21.00

Välkomnande och information

22.30

Dagen avslutas

Lördag 26/5
07.30

British Racing Breakfast @ Mora Hotell

09.00

Gentlemen, start your engines – START Invitational Grand Prix

12.00

Lunch

13.00 – 16.00

Invitational Track Attack @ Mora-Siljan Flygplats

18.30

Drink, Mora Hotell

19.00

Trerätters middag

22.00

Invitational Race Night @ Mora Hotell

02.00

Dagen avslutas

Söndag 27/5
?

Frukost, utcheckning och hemfärd

Anmäl ditt deltagande genom att e-posta till info@pecuna.se. Ange namn, fakturaadress, telefon, bilmodell och
årsmodell samt vilket av fyra nedanstående paket du väljer. Inbetalning görs till bankgiro 5369-2992 senast den
11 maj.

Läs mer på www.pecuna.se eller ring till någon av nedanstående för mer information.

Paul Eriksson 070-553 21 90
Håkan Sundkvist 070-539 93 07
Sebastian Hohenthal 070-839 32 04

