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RACE
2022 PRogRAmmE

8. juni 2022
sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

der er lagt op til en hyggelig eftermiddag/

aften i selskab med kollegaer og 

modspillere fra andre firmaer.



DUe gokart grand Prix 2022- på Vandel gokart bane 
Vi afvikler DUe gokart grand Prix 2022 for firmaer på Vandel Gokart bane. Tidskvali-
fikationer samt 3 afdelinger. I alt 5-timers Gokart. Vi har også inviteret et kendis-hold 
med Stig Tøfting som kaptajn. Grillen er tændt hele dagen hvor grillmesteren forkæler 
jer efter alle kunstens regler. Præmier for en samlet værdi af DKK 20.000-.  
Ved præmieoverrækkelsen lader vi champagnepropperne springe og skruer op for 
underholdningen, live-musik - En lille pose støj. 
Alkohol og motorsport hører ikke sammen, derfor nydes fadøl og vin først efter dagens 
sidste kørsel. 
Forkæl dine kunder eller udvalgte medarbejdere med en fed Gokart dag. Kom og kør  
mod de forsvarende mester fra Royal Unibrew. Vi stiller kun 19 hold pr. dag plus kendis-hold,  
så begrænset antal pladser, med andre ord først til mølle princippet.

onsdag d. 8. juni
Kl. 10.30  Mødetid og indvejning
Kl. 11.15  Velkomst og løbs briefing
Kl. 12.00  Smag og Smil griller frokost
Kl. 12.00  Tidstagning
Kl. 12.30  1. afdeling starter
Kl. 14.30  1. afdeling slutter
Kl. 14.30  Kaffe og kage
Kl. 15.30  2. afdeling starter
Kl. 17.00  2. afdeling slutter
Kl. 17.00  Hygge og forplejning
Kl. 17.30  3. afdeling starter
Kl. 18.45  3 afdeling slutter
Kl. 19.00  Smag og Smil griller bøffer
Kl. 20.00  Præmie og hygge

Pakken indeholder for 4 personer:
5-timers gokart. Forplejning stor grill buffet 
(ex. drikkevare). Live-musik samt præmier

Brændstof og HYgge

FRoKoST GRILL 
• Sliders med oksekød fra Grambogård • gouda 
• hjemmelavet ketchup • salat • mini hotdogs 
med gourmetpølser • grillet sandart • kartof-
felsalat med asparges • grillet majs • spyd med 
grøntsager og kylling fra Hopballe Mølle • som-
mersalat • tigerrejer grillet med mangosalat • 
petit jordbærtærte 

KAGE/SnAcK 
Kage med friske bær og mørk chokolade

AFTEn LUx GRILL 
Grillet jomfruhummer • Tomahawk steak med 
bearnaisesmør • grillet Skipjack tun med 
syltede tomater, oliven og smilende vagtelæg 
• luksus grillspyd med oksemørbrad, trøffel-
olie og sprøde øko grøntsager • store ”Private 
label” grillpølser med jalepenos og røget pa-
prika • hjemmelavet ketchup og ølsennep • 
grillet spidskål med citron og parmesan • 
langtidsbagte San Marzano tomater med la-
gret balsamico og timian • øko petitkartofler 
med karrysmør • salat med grillet fersken, 
cruditet af gulerod, blåbær og ristede nødder 
• tærte af fynske pærer og vanilje-creme • øko 
brød fra eget bageri og kryddersmør

UnDERHoLDnInG: En lille pose støj 

Program

tilMelD Dig HoS Peter

MøDeSteD

Peter lund Hansen. Due Hospitality
Peter@duehos.com - eller giv mig et ring 
på mobil +45 51 88 80 93

Vandel gokart
Tårnvej 8, 7184 Vandel 

Uofficielt DM for firMa gokart 
Onsdag 8. juni 2022

Pris: 16.000 kr. plus moms pr. hold.

      inDkVartering 
Ønsker man overnatning skal dette oplyses til  
Due Hospitality ved tilmelding til Gokart Grand Prix.

Præmier for en 

samlet værdi af 

Dkk 20.000,-


