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VIGGO TROPHY 
         

 

Lørdag den 24. juli 2020 kl. 09:00 – 13:00 
afholder ASK-Hedeland den årlige gokart dyst 
”Viggo Trophy” på Roskilde Racing Center. 

Vi starter kl. 09:00 med morgenmad. 

Der køres som altid 3 heats i udlejningsgokarts 
og de 6 deltagere med flest point, fortsætter til 
finalen i ASK-Hedelands gokarter. 
 
Igen år køres der 2 finaler, idet vi har besluttet 
der også køres en finale i ASK-Hedelands 
karter, for de deltagere der ikke er i besiddelse 
af en kartinglicens. 
 
De 6 kørere vælges ved lodtrækning efter, vi 
har kørt de 3 heats i udlejningskarterne. 

 

 

Aldersgrænsen for deltagelse starter ved 40 år og 
opefter. (dvs. man skal være født i 1981 eller før.). 

Da der er et begrænset antal pladser, er tilmelding 
efter først til mølle princippet. 

Prisen for deltagelse er kun 475.- pr. person inkl. 
Morgenmad.  

Du tilmelder dig og betaler via vores hjemmeside 
www.ask-hedeland.dk 

Eventuelle spørgsmål bedes venligst rettet til 
Bjarne på tlf.: 21221332 

Sidste frist for tilmelding og betaling: den 18. 
juli 2021. 
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Har du andre billeder, som du vil 
bruge? Det er nemt at erstatte alle 
billederne i denne pjece. Du skal bare 
dobbeltklikke i sidehovedet på en side.  
Klik to gange på det billede, du vil 
ændre. Du skal muligvis klikke en ekstra 
gang på billeder i baggrunden, da de 
er en del af baggrundens grupperede 
billeder. Bliv ved med at klikke indtil 
markeringshåndtagene vises omkring 
et af de billeder, du vil erstatte. 

 

"Vi booker ikke blot din rejse – vi kan hjælpe 
dig med at gøre dine rejsedrømme til 
virkelighed, hvis du giver os en ide om, 
hvilken oplevelse du søger". 

- Henriette Andersen 

Når det billede, du vil 
erstatte, er markeret, kan du 
enten vælge "Skift billede" i 
genvejsmenuen eller klikke 
på "Udfyld" og vælge 
indstillingen "Billede". 

  

MARGIE’S TRAVEL TILBYDER 
DIG: 

 

    

01 
Booking af alle typer 
rejser 

 

02 
Hurtige, grundige 
og kyndige svar på 
opkald og 
spørgsmål 

03 
Internationale 
tjenester 

 

04 
Ressourcestærke 
og velberejste 
agenter 

 


