IJsselvallei Classics 2015

Wheels for Wheels
Nieuwsflits 4

Tot maandag!

In deze Nieuwsflits 4 van de IJsselvallei Classics leest
u enkele laatste nieuwtjes over de toertocht, sponsors
en aanmelding.

Only For Men

Aanmelden kan nog: liefst snel

Tientallen liefhebbers meldden hun auto al aan voor de
IJsselvallei Classics. Anderen doen dat op het laatste
moment. Bent u vrijdag a.s. ingeschreven dan kunnen we
lunch en diner nog regelen. Wie zich nadien aanmeldt, is
natuurlijk welkom maar mist het rallyschild en de lunch.
Dus: wees er snel bij (www.lionsclassics.nl) De weersverwachtingen zijn goed.
Start om 12.00 uur
Wethouder Gijssen verricht om 12.00 de start van de
IJsselvallei Classics. Voor de liefhebbers tijd voor een
heerlijke rit door de regio. En voor het publiek het einde
van twee uur showtime op de Brink. De vele klassiekers
zorgen altijd weer voor een grote schare publiek. Die
toeschouwers krijgen van Willem de Rode tekst en uitleg
bij de diverse auto’s .

Hoofdsponsor van de IJsselvallei Classics is dit jaar Only
for Men. De modeketen voor mannen ‘heeft iets’ met
auto’s en klassiekers. De vestiging in Doesburg is dit jaar
één van de stempelposten in de toertocht. Een mooi moment voor alle mannelijke deelnemers (maar vrouwen zijn
natuurlijk ook welkom) om een kopje koffie te combineren
met een kijkje in de modezaak. U kunt nu al kijken via
internet: www.onlyformen.nl
Doe een dag cadeau
Behalve veel particuliere deelnemers, begroet de IJsselvallei Classics ook zakelijke rijders. Als ritsponsor (250
euro) kunt u één equipe (bv. 2 relaties) een dag cadeau
doen.
Programma Maandag 25 mei
10.00
Opening secretariaat in Brink 20
aankomst eerste deelnemers
10.00-12.00 Showtime klassiekers
12.00
Start toertocht
12.45
Vertrek laatste deelnemer vanaf Brink
16.30
Aankomst equipes op eindlocatie
18.00
Start buffet
21.00
Einde IJsselvallei Classics 2015

Hoe sfeervol die start is, met vele honderden autoliefhebbers als kijkers, ziet u in de video-impressie die de
Stentor maakte bij een eerdere start vanaf de Brink.
Duofiets
Startnummer 1 (een Morgan) vertrekt als eerste vanaf
de Brink, maar alle overige deelnemers mogen zelf de
volgorde kiezen. De startwagen wordt voorafgegaan door
een duofiets. Een soortgelijke fiets wil Lionsclub Deventer IJsselvallei dit naar na diverse acties schenken aan
goede doelen.

Kosten deelname
Deelname aan de IJsselvallei Classics staat open voor
auto’s die ouder zijn dan 15 jaar.
Kosten
: 55 euro p.p.
Inclusief
: Rallyschild, welkomstkoffie, lunchpakket,
dinerbuffet en 2 consumpties
Ritsponsor : 250 euro (2 personen)
Factureren op zakelijk adres kan uitsluitend
bij ritsponsors.
Opgeven

: via www.lionsclassics.nl
of KLIK HIER.

