RACE
ARRANGEMENTER i AMRK
Vores bane er 44 m lang og har 8 spor. Bilerne der køres med, er
i skala 1:24 og er modeller af Le Mans racere. Bilerne har en
topfart på ca. 45 km/t og kan køre en omgang på ca. 7 sekunder.
Tidtagning og omgangstæller styres via en avanceret computerprogram og resultater mm kan hele tiden følges på en storskærm.
Et race består af 3 dele. Først køres en tidtagnings runde for at
bestemme startrækkefølgen i racet.
Derefter køres en indledende runde og der afsluttes med en Finale.
Et race kan køres som et individuelt race (alle mod alle)
eller som et holdrace med 2 - 4 kørere pr. team.
Dette aftales inden starten.

Type A:
Event
Lad os åbne klubben for Jeres polterabend/familiedyst/fødselsdag eller en hyggestund med
vennerne.
En event varer ca. 1,5 - 3 timer og starter altid med en kort introduktion samt træning for
alle. Alt efter antal og aftale kører I alle mod alle eller inddeles i hold. Der er Diplomer til
1.,2.og 3.plads.
Prisen for en event starter ved 1200 kr. for op til 8 personer. Er I flere end 8 koster det 100
kr. pr. person ekstra. Der kan max. deltage 32 kørere.
Der kan eventuelt tilkøbes 3 pokaler for 350 kr. (1.,2. og 3. plads), eller en pokal til vinderen
for 125 kr.
Vand og øl kan købes i klubben.

Type B:
Firma-arrangement
Vores Firma–arrangement varer ca. 2 - 3 timer og starter altid med en kort introduktion
samt træning for alle. Alt efter antal og aftale kører I alle mod alle eller inddeles i hold.
Arrangementet indeholder 1 øl/vand + Pokaler og Diplomer til de 3 topplaceringer.
Et firma-arrangement koster 2200 kr. for op til 12 deltagere + 150 kr. pr. deltager over de 12
personer. Der kan max. deltage 32 kørere.
———
Under hele arrangementet vil der være løbende resultater på storskærm med udskrift af samlet resultat og statistik for hele løbet. Kontakt os for nærmere planlægning. (Der er mange
muligheder for afvikling af race afhængig af deltagerantal).
———
Interesseret i et arrangement hos AMRK - send en email til kontakt@amrk.dk eller ring til
Jens: 21 42 30 90. Ring mellem kl 1200 og 19.00.
NB! Arrangementer startes ikke senere end 17.00 på lør-søndage og kl. 19.00 på hverdage.
Vi har over 10 års erfaring med at arrangere events og kan give jer en oplevelse med fart, action og højt humør.

Betaling for arrangementer:

Kontanter
Bankoverførsel el.
MobilePay/Swipp
Vi kan ikke modtage kreditkort-betaling.

AMRK

Afregning i :

Karlskogavej 6b 9200 Aalborg

www.amrk.dk

