
Zenergy vinterfest 7. februar 2015
Tidspunkt Aktivitet Indhold Flydende

13.00-16.00 Indtjekning Dav igen og  pitsnak Vand og kaffe

14.00-15.00 Officialmøde Debriefing/opvarmning til den nye sæson Vand og kaffe

14.00-16.00 Førermøde Dav igen og  pitsnak Vand og kaffe

15.00-16.00 Klargøring Borddækning, fadølsapparat sættes op etc. Vand og kaffe

16.00-17.00 Optankning Fadøl, vin og andet påfyldes Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 Klar til start Lars underholder Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 1. pas Chilibagt laks med ingefær, hertil kold bearnaisecreme Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 1. pas Langtidsbagt torsk med grøn couscous Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 1. pas Portvinsmarineret kylling med æblechutney Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 1. pas Hjemmebagt brød Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 Pause TM underholder Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Rosastegt kalveculotte med sauce espagnole Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Svinemørbrad med sennepscrumble tilsmagt med løvstikke Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Spinatsoufflé med ristede kartofler Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Kartoffelsalat varieret efter de 4 årstider Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Romainesalat med ristet rug og frillicé Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Bønnesalat med krydderurtepesto Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Sprød grønt vendt i citrus, knasende mandler og cremet feta Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 2. pas Hjemmebagt brød Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 Pause Frank underholder Vand, vin og fadøl

17.00-20.00 3. pas Nøddefragilité med hindbærmousse samt skovens bær Vand, kaffe, Baileys og fadøl

17.00-20.00 3. pas Ganache af Belcolade på konfektbund med et strejf af Vand, kaffe, Baileys og fadøl

17.00-20.00 3. pas mocca Vand, kaffe, Baileys og fadøl

17.00-20.00 3. pas Det søde og det syrlige pift af frisk frugt Vand, kaffe, Baileys og fadøl

20.00-? Fortsat benzinsnak Racerhistorier, pithygge og  tiltagende gaspral* Mere af det hele

8.30 Vækning** Kingo underholder Kaffe 

9.00 Opvågning Morgenmad sættes frem og indtages Mere kaffe

10.00-? Trist farvel Oprydning og rengøring*** Endnu mere kaffe

Senest kl. 12 Hjemtur Glad i låget efter gensynet med alle banditterne, måske McD Coffee2GO

Ekstra info:

Vi kører med flydende tidsskema, dvs. 
tidspunkterne i tidsplanen er kun vejledende. 

Frank og Lars véd endnu ikke, at de skal 
underholde, men da de formodentlig alligevel 
har tænkt sig at tage ordet på et tidspunkt 
for at sprede deres kærlighed, er der pro-
aktivt afsat tid til dette. 

Det ses som en selvfølge, at Kingo forestår 
søndagsvækningen. 

Jack forventes, at fortælle en masse 
løgnhistorier. Vi ved desværre ikke hvornår, 
men sandsynligvis fordelt henover hele 
festen. 

Vi parkerer en storskærm et passende sted, 
så tag gerne gode action shots eller videoer 
med. Kan du bidrage med andre 
underholdende indslag er de også velkomne. 

Prisen for festlighederne er 550 dkk og det er 
inkl. aftensmad, øl, vin og vand, overnatning 
og morgenmad søndag morgen. Husk 
sovepose/dyne og lagen.

Adressen er Gustav Petersensvej 3, 5393 
Tranekær.

Sidste frist for tilmelding er 23. januar. 

Det bliver kanon!

Vel mødt!
Zenergy

*   Måske sågar fræk dans igen? 
**    Måske tidligere?
***  Mødepligt!



Ansvarserklæring Vinterfesten 7. februar 2015, Hovborglejren 

Jeg erklærer mig hermed enig i at min opførsel med til Vinterfesten med Zenergy 
Racing i Hovborglejren 7. februar 2015 vil være ”passende” og at jeg ikke vil gøre 
andre deltagere, arrangør, hjælpere eller andre erstatningspligtige for eventuelle 
uheld. I tilfælde af at jeg bliver påduttet pral eller lignende historier vil jeg gøre mit 
bedste for at give igen, dog inden for rimelighedens grænser. Jeg vil ikke fremføre 
erotisk dans inden midnat, men vil til gengæld gerne hjælpe med oprydning og 
rengøring søndag morgen.  

 

Navn:________________________________________________________________ 

Adresse:_____________________________________________________________ 

Telefon:______________________________________________________________ 

Email:_______________________________________________________________ 

Team:_______________________________________________________________ 

 

Dage:   _________________ 7/2  8/2 __ ___ 

Stue:  Grøn (først i seng)      Blå            Rød           Sort (sidst i seng)    

 

Startnummer:_________________________________________________________   

Transpondernummer:_Egen ___Leje  (50dkk/dag)____Lyver mig til en god tid _ 

Løbsklasse:     2 km                5 km                10 km          Ølstafet ___  
 
Ønsker vækning kl:  __________ 7.30             8.00  8.30 _______ 

Skal senest være hjemme igen kl:  __________ ______________________________ 

 
      
I tilfælde af uterlig eller upassende opførsel kan I ringe til min mor. Hendes 
kontaktinfo er:  

Navn og telefonnummer:      _____________________  
 

Deltageres underskrift:__________________________________________________ 
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