
 

Viking Auto Sport udstiller ved ”Biler i Bella” 

 
 

Kære klubmedlemmer  

 
I forbindelse med bilmessen, Biler i Bella, den 21. – 24. marts 2013, vil den ene af hallerne blive dedikeret til udstilling 

af motorsport i forskellige afskygninger.  

 

Viking Auto Sport har i den forbindelse ansøgt om at få en stand, således at vi også kan være med til at vise, hvad 

motorsport kan byde på. Vi har fået en stand med plads til udstilling af 5 biler.  

 

Vi regner med at ville udstille 

 
En banebil 

En O-bil 

En standart klubrallybil 

En ombygget klubrallybil 

En ”DM” rallybil 

 

Det koster ikke klubben noget at have standen, udover, at vi skal betale for den strøm vi bruger.  

 

Udstillingen er som nævnt være i perioden 
 

TORSDAG DEN 21. – SØNDAG DEN 24. MARTS 
 

Vi vil derfor høre, om der er nogle af jer, der kunne have lyst til at være med til at udstille sin bil på messen. Det kræver 

endvidere, at man er villig til og har mulighed for at passe standen, herunder at man kan tage mindst en vagt 

henholdsvis torsdag/fredag og mindst en vagt lørdag/søndag, og det vil også sige i dagtimerne på hverdagene. 

 

Såfremt der er flere ”biler, der melder sig”, end vi har plads til på standen, vil bestyrelsen meget sagligt og fagligt vælge  

mellem dem.  

 

Bilerne skal være inde i BellaCenter inden torsdag den 21. marts kl. 11:00, hvor dørene åbnes for pressen. Selve 

udstillingen åbner for publikum kl. 14:00.  

 

Herefter skal standen bemandes i tidspunkterne 10:00 – 18:00 frem til og med søndag den 24. marts. Det vil ikke være 

muligt at få bilerne ud førend messen er afsluttet om søndagen omkring kl. 18.  

 

Vi vil modtage omkring 10 billetter, som fordeles mellem dem, der passer standen. Med hensyn til parkering af trailere, 

har vi indtil videre fået oplyst, at vi formentlig kan få lovning på omkring 3-4 pladser på trailerparkeringen, men måske 
flere. Vi modtager yderligere oplysninger fra BellaCenter, når de har større overblik over, hvor mange der kommer og 

udstiller og skal bruge trailerparkering. 

 

Så hvis du har lyst til at være med, så send en mail til ps@vikingautosport.dk, og så hitter vi ud at finde ud af, hvem der 

skal med. Fristen herfor er den 10. marts 2013.  

 

Venligst  

 

Bestyrelsen 

Viking Auto Sport. 


