
Silkeborg d. 5. maj 2006

Indbydelse til Bilernes Univers, fredag d. 25 august til søndag den 27. august 2006 i Silkeborg

År 2006 bliver året, hvor Silkeborg blænder op for en spritny bilfestival, Bilernes Univers. Festivalen 
finder sted fra den 25. august til den 27. august 2006, og der forventes stor tilstrømning fra både nær 
og fjern. Bilernes Univers er således også tænkt som en årlig tilbagevendende begivenhed den sidste 
weekend i august.

Det er os derfor en stor glæde hermed at kunne invitere jeres bilklub til deltagelse i dette års ultima-
tive Classic Car Event i Silkeborg. 

Ved dette års festival vil fokus være på klassiske engelske biler samt biler fra 1966. Festivalen starter 
med et spændende arrangement på FDM Jyllandsringen, hvor du får mulighed for at køre en tur i din 
egen bil rundt på banen. 

Festivalen kan desuden præsentere både SpecialCarEvent med publikumskørsel på FDM Jylland-
sringen, Hill Climb i Gjern Bakker, 4WD i Kalbygård Grusgrav, kortegekørsel i den smukke natur 
omkring Silkeborg, samt et opvisningsshow med amfibiebiler. Sidst men absolut ikke mindst vil der 
blive afholdt stor fest lørdag aften hos DanParcs Søhøjlandets Feriecenter med alt, hvad dertil hører 
af god mad, hyggeligt samvær, gode bilsnakke samt dans og musik.

Yderligere information om arrangementet kan findes i vedhæftede pressemeddelelse samt på www.
bilernesunivers.dk. Her vil det fra den 10. maj også være muligt at finde det endelige program samt at 
downloade tilmeldingsblanket til de forskellige aktiviteter.

Vi glæder os til at se jer i Silkeborg til en spændende og begivenhedsrig weekend i Bilernes Univers!

Med venlig hilsen
Michael Andersen
Formand for Bilernes Univers
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Programmet byder følgende aktiviteter:

Fredag d. 25. august:

Kl. 10:00 FDM Jyllandsringen Rundt – i egen bil. Kør en tur i din klassiske, engelske bil eller  
  i din bil fra 1966 og prøv de professionelles bane.
Kl. 16:00 Officiel åbning på Torvet i Silkeborg.

Lørdag d. 26. august:

Kl. 10:00 SpecialCarEvent på FDM Jyllandsringen – publikum kan få en passagertur, mod 
  betaling, i deltagernes biler
Kl. 10:00 Hill Climb ved Gjern Bakker. Test din sportsvogn på en tur rundt i den midtjyske   
  natur, med dens finurligheder og overraskende momenter.
Kl. 10:00 4WD i Kalbygård Grusgrav. Under kyndig instruktion er der her mulighed for at   
  afprøve din firhjulstrækker i et udfordrende terræn.
Kl. 19:00 Fest hos DanParcs Silkeborg. Intet biltræf uden en ordentlig fest. Her lines op med  
  god mad, hyggeligt samvær, gode bilsnakke samt dans og musik.

Søndag d. 27. august:

Kl. 9:00 ”Ud i det grønne”. Der køres i kortege ud i den grønne natur på en fastlagt rute i det  
  smukke landskab omkring Silkeborg. Der indlægges pitstop ved Jysk Automobil  
  museum i Gjern.
Kl. 14:00 Opvisningsshow – amfibiebiler. Kom og oplev når disse noget anderledes køretøjer  
  i bedste James Bond stil bevæger sig både til lands og vands, når de kører i Havnen  
  i Silkeborg.

I løbet af weekenden bliver der biludstillinger og aktiviteter hos en række af de lokale bilforhan-
dlere i Silkeborg – Bilernes By

Yderligere oplysninger og tilmelding på www.bilernesunivers.dk
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