
 

Info. til kørere, teams, stande, boder og udstillere mfl. 

 
Velkommen som deltager på Allingåbro Motor Festival 2017. 

For 14. år i træk vil vi fylde Allingåbro med mennesker med interesse for motor action, hygge og 

underholdning.  

Vi håber selvfølgelig i vil bidrage til, at vi får givet vores publikum en god oplevelse, som de vil huske 

resten af året, det være sig som aktiv kører på en af de mange baner, som mad sælger, eller bodholder på en 

af de mange salgsboder med udstyr og andet.  Publikum skulle gerne tage derfra med et smil på læben og en 

god fornemmelse af, at her kommer vi gerne igen, og tager selvfølgelig naboen med. 

Publikum er klar til at modtage underholdning fra jer, vi håber derfor i vil give dem valuta for pengene. 

Tak fordi i støtter op om Allingåbro Motor Festival,  uden jeres deltagelse var der ingen Motor Festival. 

For yderligere info. hendvises til. www.Motor-Festival.dk  

Ankomst til Festivalen for deltagere, skal ske senest mellem 07.00 og 09.00 lørdag morgen, alternativt fredag 

mellem 15.00 og 21.00. Kommer i fredag skal i selv afhente entre armbånd i backstage lokalet bag 

kornsiloen nær indgang 1. 

Vi opfordrer til, at i forlader jeres plads som i modtog den, og at alt affald er smidt i den nærmeste container, 

eller i en snøret affaldssæk.  

Hvem benytter hvilke indgang. 

Indgang 1. via Hovedgaden. 

Driftere, Folkeracere,Stockcar kørere,Dragracere bil og motorcykler,Custom Bikes, Musikkere,Publikum på 

mc 

Indgang 2. via Nordkystvejen uden om Allingåbro. 

Publikum i bil og motorcykel 

Indgang 3. via Nordkystvejen. 

Cross kørere, 4x4 ofroadere, Kampvogne og ubåde. 

Indgang 4 via Nordkystvejen. 

Super motard, Gokart,Trial,Tivoli, Tractor pullere,F16 Fly, Salgsboder mad og andet  

Såfremt i ønsker at få fremsendt plakater og andet for festivalen, så send en mail til Hitzowa@gmail.com 

med jeres postadresse hvortil det skal sendes, vi håber herved, at i vil være med til at brede budskabet om 

festivalen.  

I vil alle få anvist jeres plads ved ankomst, ved salgsboderne er der opsat et lille skilt med jeres navn. 

 

Vel mødt til en fantastisk dag i Allingåbro. 
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