
Vintage Landracing Experience
på TimeWinder Nostalgidage 2019

Hvem? Alle med førkrigs Classic Hot Rods 
og MC. Udseende, hoved- og præstations-
dele må ikke være nyere end år 1947. Kan 
du køre med på Rømø er du in! 

Hvordan? Er du interreseret? 
Skriv pb, ring eller sms på tlf.     
+45 20241240 eller send mail til 
Søren Lindkilde, sl@timewinder.dk

Hvor og hvornår?

Invitation
TimeWinder Nostalgidage på Grønnessegaard Gods ved Hun-
dested er stedet hvor pinsen tilbringes i selskab med vintage- 
mekanik pre 1976, entusiastiske udstillere og besøgende. 

Med en unik beliggenhed er der lagt op til oplevelser lige fra 
Vintage Aviation, køretøjer, Vintage look over militær reenact-
ment til live lyd af 100 års musik med repræsentanter indenfor 
ragtime, Jazz, Jive, Rockabilly, Rock’n Roll og Glam. 

I 2019 afholdes eventet for bare tredje gang, så meget er stadig 
under opbygning, og ideer til aktiviteter kan føjes til – deriblandt 
en aktivitet som sommeren 2018 stærkt har givet inspiration til. 
Et par ‘TimeWinders’ besøgte nemlig Rømø Motor festival, for 
lige at se hvad Thomas Bredahl og gutterne syslede med. Og, vi 
var blæst omkuld – sikke en fantastisk dag på stranden og sikke 
fantastiske folk og maskiner!!

Men, der er jo så frygtelig længe til Rømø 2019! – så hvorfor 
ikke samles på TimeWinder Landracing Experience (TLE)  8. - 10. 
juni 2019 for at fordrive ventetiden på bedste vis?  Vi er klar på 
at forlænge den traktortrækbane, der er etableret på området, 
sådan at totallængden af banen vil blive 300 meter og derved 
passe til lidt vintage race. Og da banens overflade er sandholdig 
vil den passe perfekt til formålet. 

Ideen var så at samle et par håndfulde Classic Hot Rods og MC, 
køre for sjov og samtidig advokere for Classic Hot Rod, Vintage 
og naturligvis Rømø Motor Festival, Årgangsmæssigt er inten-
tionen at læne os op af det regelsæt som netop er gældende 

her med den 1947 regel som øvre årstalsgrænse for deltagelse 
i selve racet, eller som deltager i det udstillingsområde der eta-
bleres omkring racet. 

Hot Rods uden for denne kategori skal parkeres på en special 
parkeringsplads vis a vis træfpladsen - og hvor publikum kom-
mer forbi.Således vil rendyrket Classic Hot Rods og MC kunne 
blive en del af eventet og vise denne del af bil og MC historien i 
fuld aktivitet.  

Vi har en god campingplads på området og kommer man med 
retro campingvogn fra før 1976, er der også mulighed for at 
lægge på den eftertragtede Nostalgi-Campingplads på selve 
TimeWinder-pladsen.

Vi tilbyder 3 dage med Vintage Race i udvalgte time slot. 

Deltagerlimit i landracing experience sættes til 25 deltagende 
biler og 20 MC. Men principielt er alle velkomne til at komme og 
udstille og sætte stemningen – og vi får nok også brug for nogle 
personer til selve afviklingen. Føreren af tilmeldte køretøjer delt-
ager på TimeWinder uden at skulle løse entré – og ved tre dages 
bindende tilmelding, får man mulighed for tilkøb af billetter til 
familien til super nedsat pris. 

Så hermed ”lodder” vi lige stemningen og interessen iblandt jer. 
Kommentarer er velkomne og naturligvis også tilmeldinger. Se 
mere info på www.TimeWinder.dk 
eller ring til Søren på 20241240


