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Kære klubmedlemmer 
  

Traditionen tro inviterer vi til Copenhagen Historic Grand Prix. Denne gang 2017.  

Vi indgået aftale med vores annoncør på hjemmesiden www.kakautoklub.dk – Au2Parts – om et antal gæstebilletter til en 

rimelig pris – om end med en markant prisstigning i forhold til tidligere år. Til orientering kan oplyses, at standardpriserne 

for en endagsbillet m. tribuneplads er kr. 475,- (425,- hvis den købes over nettet) uden mad & drikke. En Club-billet, som 

omfatter tribuneplads samt mad og drikke koster kr. 1.295,-. 
 

Lørdag den 5 august 2017 inviteres I til at overvære Copenhagen Historic Grand Prix ved den tidligere Dyrskueplads på 

Bellahøj.  
 

Som gæster hos Au2parts, vil vi få adgang til tribunepladser, fri fadøl, vin, sodavand, kaffe samt sponsorens berømte Grand 

Prix burgere. Et arrangement, som for almindelige mennesker nemt kan løbe op mere end kr. 1.000,- pr. person jf. 

ovenstående. 
 

Som nævnt har der har været en prisstigning, hvorfor vi I bestyrelsen har besluttet, at arrangementet skal koste en 

egenbetaling på kr. 325,- for medlemmer medens klubbens gæster kan deltage for en pris af kr. 500,- pr, person efter 

først til mølle princippet.  
 

Af hensyn til bestilling og betaling af billetter, bedes klubmedlemmer og gæster, hurtigst muligt og senest den 15/7-2017, 

sende en tilmelding via e-mail til: john.christensen@privat.dk med oplysning om deltagers navn samt nuværende eller 

fremtidig tilknytning til Københavns Automobil Klub. Medlemmer kan/må ikke overdrage billetter til udenforstående.  
 

Alle medlemmer er sikret pladser, men vi kan ikke garanterer et ubegrænset antal pladser til klubbens gæster, hvorfor de 

billetter vi har til rådighed efter forudbetaling, vil blive fordelt efter først til mølle princippet. 
 

Gæster vil hurtigst muligt, efter tilmeldingsfristen, få en mail, om de har fået en billet samt en anmodning om at indbetale 

gæsteprisen kr. 500,- pr. person til klubbens konto: Reg. nr. 2279. Konto nr. 7560605654 (husk navn på deltager). 

Medlemmer bedes i forbindelse med tilmelding indbetale egenbetalingen på kr. 325,- til samme konto. 
 

Vores program: 

Vi mødes lørdag den 5/8-2017 ved den nordlige bro ved Frederikssundsvejs tunnelen (Borups Alle) kl. 9:00, hvor billetter 

udleveres. Herefter begiver vi os til Au2parts stand. 
 

Der er ifølge CHGP´s hjemmeside åbent fra kl. 8:00 til kl. 19:00, og med billetten i hånden, kan I komme og gå som I vil.  
 

Jeg foreslår, at vi alle samles på Au2Parts stand kl. 10:00, så vi sikre, at vi alle får hilst på hinanden. – og så er der jo heller 

ikke så lang tid til frokost, som kan indtages på standen uden begrænsninger. 
 

Det står alle frit for at bevæge sig rundt på pladsen samt at tage afsked med arrangementet efter forgodtbefindende. 
 

Lidt om Copenhagen Historic Grand Prix: 

.       
Copenhagen Historic Grand Prix er dansk motorsports flagskib. CHGP er et racerløb på Bellahøj i København  med action, dramatik, fuld fart og underholdning for hele familien. 
Over en hel weekend i august hvert år fejres historiske racerbiler og berømte racerkørere, især vores danske ikoner, men også udenlandske stjerner. 
Tilbage i 1996 rungede Københavns gader første gang til lyden af historiske racerbiler, der kørte væddeløb mod hinanden. Ikke mindst efter John Nielsens imponerende Le 
Mans-sejr i 1990 er flere og flere danskere blevet inspireret i motorsport, og siden 1996 har Copenhagen Historic Grand Prix (CHGP) udviklet sig til et af de største, 
tilbagevendende sports- og kulturarrangementer i Wonderfull Copenhagen. I dag samler CHGP omkring 30.000 tilskuere, der kommer for at se, røre, høre og nyde duften af de 
op mod 200 deltagene racerbiler.Nogle af verdens bedste racerstjerner dyster på ideallinjer og bremseteknik i de helt særlige rammer, som et byløb giver. CHGP er en 
enestående begivenhed, hvor fortidens teknik finder sammen med nogle af historiens og nutidens største motorsportsstjerner. Trods sin status som hovedstad lader 
København flere af sine mest trafikkerede gader afspærre og ombygge til et moderne raceranlæg med høj sikkerhedsstandard. Ambitionen er hvert år at skabe en entusiastisk, 
populær og spektakulær hyldest til alle de elementer og faktorer, der har rødder i historisk motorsport. Og vel og mærke i rammer, der tilgodeser sikkerheden for både 
tilskuere, racekørere og biler. Ved at involvere Dansk Automobil Sports Union (DASU) i den sportslige afvikling, sikres det, at weekendens mange racerløb afvikles efter de 
højeste internationale standarter. Yderligere har prominente racerikoner som Tom Kristensen og Jackie Oliver været med til at tiltrække nogle af verdens mest kendte 
racekørere fra både fortid og nutid.Det traditionelle Royal Pro/Am løb, der blandt andet har CHGP’s protektor HKH Prins Joachim som entusiastisk deltager, har med årene 
udviklet sig til et internationalt tilløbsstykke og er weekendens højdepunkt. Her deler de store professionelle stjerner fra ind- og udland historiske racerbiler med talentfulde 
amatører i en fuldtonet racerdyst om evig hæder og det øverste trin på podiet. Alle kommer de for at være en del af dette helt særlige arrangement. 
 

”Gentlemen. You may start your engines”! - Vel mødt den 5/8-2017 

 

På bestyrelsens vegne og med venlig hilsen 
 

John Christensen 

Formand 

http://www.kakautoklub.dk/
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