Vi indbyder til en ganske særlig tur

21.-24. november 2019

Tænk - hvis man kunne opleve de ”hellige haller”.
Vi har fået en helt unik mulighed for at komme ind hos Škoda Motorsport og tage nogle
gæster med.

Og mange butikker har åbent til kl. 23:00, så
du skal ikke gå på kompromis med den gode
mad.

Det sker ikke hver dag, og derfor får du denne særlige invitation, hvor vi tillader os at lade
overskuddet fra turen blive et sponsorat til IK
Motorsport - teamet bag vores egen Škoda
Fabia R5 - en rigtig fabriksrallyvogn.

Fredag kan vi sove lidt længe... Vi kører mod
Mladá Boleslav, som ligger ca. 65 km nordøst
for Prag.

Botel Albatros er ikke noget luxushotel, men
det betyder, at alt det man gerne vil se i Prag
kan ses, hvis man til fods bevæger sig væk.
Første aften - efter forventet ankomst omkring kl. 17:30 - bliver der tid til at tjekke ind,
evt. skifte tøj - eller hvad man har brug for inden vi kl. 19:00 skal være på restaurant Ambiente Brasiliero. Restauranten ligger ca. 1200
meter fra vores botel.
Ditte og jeg har allieret os med en, der kan
noget særligt med Škoda. Han har bl.a. åbnet
dørene til Škoda Motorsport for denne særlige gruppe.
Vi starter her i Juelsminde torsdag den 21. november kl. 08:00 (Juelsgade 24). Vi har hyret
en bus og vi sørger for såvel vådt som tørt på
vores tur til Prag, der bliver vores base under
opholdet.
Vi skal bo særdeles centralt, hvilket giver en
masse muligheder.

Der er mad for veganere, men har du
hang til lækkert rødt kød, sushi, salater, oste
- så er det her paradis. 23 forskellige grillstegte anretninger... og så alt det andet. Jo, jo. Og
skulle nogen få lyst til at smutte en tur ind til
”centrum” - så ligger det lige rundt om hjørnet.

Her bliver vores gruppe delt op. Den ene halvdel kommer på Škoda Motorsport, mens den
anden halvdel kommer ind på fabrikkens museum efterfulgt af en fabriksrundvisning. Altså i den almindelige produktion.
Efter et par timer byttes der om, så alle oplever alt. Delingen skyldes alene begrænsninger på grund af sikkerhed, hvor mange der må
være på motorsportsafdelingen ad gangen.

Det kan du nu!
Vi har arrangeret en let frokost i museets
egen restaurant/café....

Omkring midnat er vi atter tilbage på vores
botel.
Lørdag kl. 9 starter en guidet tur til fods rundt
i Prag. Du er naturligvis ikke forpligtet til at
deltage, hvis du som vores guide har været i
Prag 141 gange tidligere, men alle er velkomne
til at komme med rundt og få små anekdoter
og gode tips undervejs.

me, da der i november KAN være koldt i Prag.
Og der er godt grund til at have et VISA- eller
MasterCard med til Prag. Rigtigt mange gaver
kan med fordeles købes her - og der er ALT,
som i ALT.
Når vinterens mørke sænker sig, mødes vi
i receptionen på Botel Albatros - klar til den
sidste hårde etape.
Vi går langs floden og nyder det typiske gyldne lys, der er over Prag på vej til Restaurant
Bellevue, der er en Michelin-restaurant.

Når du kommer ind hos Skoda Motorsport
kommer du til at møde de ”knægte” der udvikler biler som den her: Vores fabriksracer.
Hvis du nu tænker: Det bliver en vild herretur,
så er det nok ikke helt korrekt. Vi har nemlig
valgt at aftenens menu skal foregå i ganske
særlige omgivelser. Vi starter her:

og fortsætter her:

Frokosten er planlagt til Prague Boats, som
sejler os en tur på Moldau (Vltava), og sejler os
forbi en hel af byens highlights, mens vi stille
og roligt kan nyde den store buffet.
Vi forventer at komme ud
og sejle med en af deres
”cabrioletbåde”, som måske
er lidt kolde at sejle med
”taget nede” i november,
men som giver et imponerede udsyn for alle ombord gennem glastaget.
Nu er det tid til lidt mere motion - så husk at
tage gode gåsko med - gerne med lidt var-

Det er her - med denne udsigt - vi skal have
en ganske udsøgt menu. Der er bestilt en
5-retters lækker menu med tilhørende vinmenu. Det bliver ikke meget bedre.

...og så alt det sjove..!
Det bliver ikke meget bedre, for med en billet
til denne tur i hånden, skal du kun betale for
det, du vil drikke, spise eller på anden måde
nyde - som ikke er nævnt i programmet.
Det er måske en ”once-in-a-lifetime” chance,
for at få det hele serveret som her. Inklusive
naturlig besøget hos Škoda Motorsport.
Udover at tilbyde denne unikke tur, så er vi
naturligvis glade for det overskud, der måtte blive, som kan få IK Motorsport helt frem
i front, da vores sport bestemt ikke er gratis.
Ditte og undertegnede vil glæde os til at modtage din tilmelding på tlf. 20 14 50 09 eller ib@
ikrally.dk - men antallet er begrænset til det
antal, der kan være i vores bus. Og det sker
efter ”først til mølle”.
Pris for alt dette her er: 5.999,- kr. pr. person.
Lidt om IK Motorsport: Ib Kragh har været med i motorsport
siden 1982. Inden da havde Ib kørt lidt gocart, men der skulle
mere gang i den.
Der kom for alvor gang i rallyhjulene sidst i 1980’erne, hvor
det egentlige gennembrud kom i 1988. Fra 1989-1991 blev Ib
en del af det danske juniorlandshold i rally.
I 1993 blev Ib vinder af DASU-mesterskabet i gruppe A op til
1600 ccm i en ombygget engelsk Vauxhall - kendt som Opel
Corsa.
I 1996 blev Ib første gang Danmarksmester, da han vandt
gruppe H i en Ford Sierra RS Cosworth.
Det er blevet til yderligere 3 danske mesterskaber i 2004,
2005 og 2006 - hvor han kørte Renault Megane.

Senest er det blevet til danske mesterskaber i Dansk Super
Rally i 2017 og 2018. Derfor startede sæsonen i Škoda Fabia
R5 - og nu begynder den også for alvor at køre ”den rigtige
vej”...
Den 55-årige Ib har sit eget værksted IK Autocenter i Juelsminde.
Andenkører, Ditte Kammersgaard, har både skruet hovedet
og hænderne rigtigt på. Ditte er nemlig uddannet mekaniker
og snuppede lige 12-taller, da der skulle aflægges svendeprøve.
Den 26-årige Ditte er også skrap i rally. Sidste år alene havde
hun 20 starter, hvor over halvdelen foregik i udlandet. Hun
har lært nogle nye og anderledes teknikker. Hun klarer det
til UG.

