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Beste Audi-liefhebbers, op zondag 21 mei

Wat is er allemaal te doen op deze spectaculaire

organiseert de Audi Sport Club een gratis Audi

Audi dag?

spektakel, dat zal plaats vinden op het nieuwe
circuit van Funpark-Meppen, net over de grens
bij Emmen. Het is een nieuw circuit van 2,2 km
lang met mooie afwisselende bochten en waar

– Ten eerste is het circuit met paddock exclusief 		
gereserveerd voor Audi’s, dus andere merken
zult u niet aantreffen.
– U kunt met uw eigen Audi voor een laag tarief 		

iedereen kan rijden. Hiervoor heb je geen

op het circuit rijden, we laten max. 15 andere

licenties of raceauto nodig, een sportieve

Audi‘s toe per sessie, zodat u veilig en 			

instelling is genoeg.

vertrouwd rond kan rijden
– Er zullen diverse spectaculaire Audi’s zijn 			

Wilt u zelf rijden?

waarbij u mee mag rijden, o.a. Sport-quattro,

– Per sessie van 30 min betaalt u 35 euro, 		

Coupe S2, Rally-quattro en misschien wel met 		

met maximaal 15 Audi’s per sessie.
-- Bij meer sessies geldt een kortingsregeling, 		
vraag naar de mogelijkheden.
– Mocht u eerst met instructeur willen rijden dan
is dat ook mogelijk, geef dit aan bij opgave.
– Geen licentie of raceauto nodig, alleen een 		
helm is verplicht bij rijden of meerijden

de TT-RS. Het meerijden is deels gratis, voor 		
sommige Audi’s zal er een kleine vergoeding 		
worden gevraagd voor een goed doel (Binnenkort
te lezen op de facebook pagina van de club).
U kunt zich hier ter plekke aanmelden.
– Show uw Audi op het paddock, voor de mooiste
Audi’s per klasse zijn er prijzen.
Facebook
Website

Audisportclubnl
www.audisportclub.nl

Programma & Aanmelden
Het evenement start om 12:00uur, na briefing voor de rijders kunnen we om 13.00 rijden. Om 16.00 is de
prijsuitreiking Audi Show. Boekingen voor het rijden kan via info@audisportclub.nl, geef aan hoeveel sessies
je wil rijden en wat voor auto je hebt. Uw boeking wordt definitief na betaling van je sessie en dit dient direct
na boekingsbevestiging te gebeuren. Bent u inmiddels enthousiast en wilt u niet teleurgesteld worden meld u
dan snel aan.

FunPark Meppen
Am Rögelberg 5
49716 Meppen
Duitsland

