Speedway VIP-arrangement
- ligamatcher i Metal Speedway League
En delikat oplevelse, med mængder af ræs, intens spænding, motorbrøl og mulighed for at netværke med
andre erhvervsdrivende. Et all inclusive-arrangement.
VIP-billetter giver dig blandt meget andet adgang til ryttergården, hvor du kommer helt tæt på dagens
stjerner samt adgang til de reserverede siddepladser lige ved startsnoren!
Vil du gøre noget særligt ud af din speedwaymatch, tilbyder vi VIP-billetter, som for alvor bringer dig og
dine gæster i nærkontakt med speedway i verdensklasse.
Du får bl.a. adgang til ryttergården, hvor du kan opleve stjernerne tæt på. Du får reserverede pladser lige
ved startsnoren, og du får ekstra information om dagens match og mulighed for at stille spørgsmål.
Og derudover får du middag inkl. øl, vand og vin samt kaffe under hele matchen og rig lejlighed til hyggeligt
samvær med såvel erhvervsledere som speedwayfans.
VIP-billetter – er dog ikke kun for erhvervsgæster, men kan købes af alle.

Information
Bemærk: Ved aflysning grundet vejrlig, fastsættes der en ny dato for den
pågældende match, hvortil det købte
arrangement er gældende.
Kontaktinformation:
Fjelsted Speedway Center
Annette Vesterskov
Ridderstien 31
DK-5463 Harndrup
Tel. +45 2497 1486.
Mail: formand@fjelsted-speedway.dk
www.fjelsted-speedway.dk

Datoer og tider:
Speedway VIP event
D.05.juni kl. 16.30 – Team Fjelsted vs Slangerup Elite
D.19.juni kl. 16.30 – Team Fjelsted vs Esbjerg Vikings
D.26.juni kl. 16.30 – Team Fjelsted vs Region Varde Elite Sport
D.07.august kl. 16.30 – Team Fjelsted vs Grindsted Elite
Kvalifikationsrunde
Derudover køres der en kvalifikationsrunde, men vi kender ikke datoen før umiddelbart
inden. Det bliver dog på én af flg. datoer: d.28.8. eller d.4.9. eller d.11.9.
Tidspunktet bliver kl. 16.00.

Pris
VIP-billetter til den helt store speedwayoplevelse
Pris: DKK 475,- ekskl. moms pr. kuvert. Ved bestilling af + 50 kuverter er prisen DKK 400,- ekskl. moms.
VIP-billetter giver adgang til:
• Spisning inkl. øl, vand og vin under hele matchen
•
•
•
•
•

Kaffe
Besøg i ryttergården
Program til dagens match
Info om dagens match v/ indlægsholder, samt mulighed for at stille spørgsmål om speedway
Reserverede siddepladser foran dommertårn lige ved startfeltet

Alle arrangementer kan sættes sammen efter ønske og behov. Kontakt os eller VisitMiddelfart for yderligere information. Alle priser er vejledende og i DKK.

