
En unik upplevelse på is och snö. Utveckla dig själv med körning i 
riktiga Rallybilar på sjöis med flera olika plogade banor i varierad fart 
och teknisk svårighetsgrad. Körning hela dagen så mycket Ni orkar!

Eventet är helt unikt då vi fokuserar på mycket körning med riktiga rallybilar och 
rejäla rallydubbdäck med otroligt fäste.
Jag vill ge er möjligheten att uppleva ett vinterevent med riktig motorsportskänsla!

Nyhet för 2019 är Rally Co-driver Medåkning med rallybil på skogsrallyväg 
med professionell förare.. 

Kursdagar är under vecka 4: mån 21, tis 22, tors 24 eller fre 25 
januari. Ankomst dagen innan.

RG WINTER DRIVING 
EXPERIENCE
BJÖRBO 21,22,24 & 25 JANUARI 2019

WRC EDITION
22995 SEK (+moms)

Max deltagare: 12st/dag

Erbjudande 2019! Nyhet 2019! 

UPPLEVELSE!
RALLY CO-DRIVER



BILARNA
• Proto WRC Ford Fiesta, VW Polo & Citroen C3. Maxade Rallybilar 

med 4WD. 300hk+ 
• 320hk Subaru Impreza GrN 4WD Rallybilar
• Crosscart Extreme med 155hk på 320kg (snabbare än det mesta 

som finns att köra) 

UPPLÄGG Vi utvecklar grunderna i rallykörning med 4WD Rally Subaru Impreza 
innan vi tar steget till de helt nya och maxade Rallybilarna Proto WRC. Cockpit 
precis som i en WRC-bil med bla hydraulisk handbroms. Vi tränar på carcontrol i 
olika fart och kurvortyper. Förståelse och finslipning av lastväxling, viktförflyttning, 
bromstekniik, spårval mm. 

Rallybilarna är utrustade med störtbur, Rallystolar, 6-punktsbälten och Intercom-
system. Hjälmar med intercom-system finns att låna.

Vi har 8st kursbilar (3st Proto WRC, 3st Subaru Impreza och 2st Crosscart Extreme), 
så alla deltagare kan sitta i bil hela dagen. 

Mycket körning utlovas!

WRC EDITION
22995 SEK (+moms)

Max deltagare: 12st/dag

Erbjudande 2019!



BOENDE Bor gör vi på pittoreska Dala-Floda Värdshus där vi träffas dagen innan. 
Ni får se bilarna vi ska köra, har teknik- och teorigenomgång och badar vedeldad 
bastu med isvak. Kvällen avslutas med en 3-rätters middag med tillhörande viner på 
den ekologiska restaurangen på Värdshuset som är omnämnd i WHITE-guide och är 
KRAV certifierad.

PROGRAM Dag 1
17.30  Ankomst till Björbo / Dala-Floda.
 Incheckning på Dala-Floda Värdshus, 
 Teknik och teorigenomgång 
 Vedeldad bastu och isvak
20.00 3-rätters middag på den ekologiska och KRAV-certifierade restaurangen

PROGRAM Dag 2
07.00  Frukost och avfärd till isbanorna
08.15  Körning hela dagen på olika isbanor, medåkning Rally Co-driver 
12.00 Lunch i värmestuga
15.00 Uppkörning och tävling
16.00  Prisutdelning, avslut och hemfärd

Kursdagar är mån 21, tis 22, tors 24 eller fred 25 januari. 
Ankomst dagen innan.

Priset är för en förare. I priset ingår hyra av kursbilar, plogade isbanor, instruktörer, 
en övernattning i enkelrum på Dala-Floda Värdshus, frukost, lunch, fika och 3-rätters 
middag med vinpaket, vedeldad bastu med isvak, öl och RG WNTR Eventmössa.
Självrisk vid större skada på bilar 15000 SEK +moms

Tillval: Stanna kvar en natt och ha ett trevligt ”After-Rally”. Extranatt på Dala-Floda 
Värdshus efter eventet inkl 3-rätters middag med vinpaket och vedeldad bastu med 
isvak, 1850 SEK+moms (tillgängligt för de med eventdag tis 22 och fre 25 feb)

BOKNING Välj vilket paket och eventdatum och anmäl till Richard Göransson på 
0705-245846 eller richard@gellerasen.se

PLATS Björbo ligger 40km öster om Vansbro. 
Stockholm – Björbo  260km 
Örebro – Björbo  153km
Göteborg – Björbo  430km


