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Rømø Beach 
Racing 2021

T R A V E L

Danmarksturen i 2019 gav mersmak. Etter avlysningen i 2020 er vi klare 

for ny road trip til Danmark i 2021. Vi kjører egne biler til Rømø for å 

oppleve Rømø Motor Festival. På grunn av endringer i seiletider og ruter som 

følge av coronavirusepidemien har vi valgt ikke å inkludere fergebillettene i 
grunnprisen for tur-pakken, men i stedet booke ferge som et tillegg for de som 

ønsker det. Man kan gjerne booke ferge helt på egenhånd om man ønsker.

Turpakken inkluderer hotellovernatting ute på selve Rømø-øyen og billetter til 
arrangementet. Turen er åpen for deltakere med alle typer biler (også nybiler og 

bruksbiler), men de som kjører bil eldre enn 1958-modell, kan parkere på “Vintage 

Parking”, et eget treffområde rett ved banen, helt nede på stranden. 

I 1919 ble Dansk Beach Racing arrangert for første gang. På tidlig 1920-tall var dette 

meget populært, og de beste fra hele Europa deltok. Men etter en fatal ulykke i 1924 var 
det slutt. Ikke før i 2016, da en gjeng 

entusiaster fikk de nødvendige 

tillatelsene, var det igjen duket for 
historic beach racing. Siden da har et 
stort antall førkrigsracere kommet 
sammen for å delta på løp på stranden i 
tidsriktig setting. Styling og 

engineering for løpsdeltakere er 
nemlig pre-1947. Stemningen er 
magisk.  

amcaramcar

Datoer er ennå ikke bekreftet...

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Bli med AMCAR på tur...
De fleste medlemsturene går til USA, men vi 
går heller ikke av veien for en tur til 
europeiske bilrelaterte arrangement, slik 

som Rømø i Danmark og Goodwood i 
England. Turene lokker både nye og gamle 

medlemmer. Enten du reiser alene, sammen 

med en venn eller med ektefelle eller andre 

familiemedlemmer, vil du sette pris på 

fleksibiliteten turprogrammet gir. Erfarne 

reiseledere er med hele veien. 

Mange ønsker å gjøre ting helt på egenhånd; 
derfor er turprogrammet lagt opp med det i 
tankene. Det er ingen forventning om at 
deltakerne skal være med på felles 

samlinger eller måltider. Kom om det passer 
og om du har lyst!  

Hotell...
På AMCAR-turene velger vi kun hoteller som 

holder fin standard. Alle hotellene er 
inspisert av reiseleder i forkant og er nøye 

utvalgt. Hotellet har egen restaurant og er i 
gangavstand til forretninger. Frokost er 
inkludert. Hotellet har fint basseng- og 

uteområde. 

Reiselederne... 
Reiseledere/representanter fra AMCAR er med 

på turen og vil være tilstede under hele 

arrangementet. Reiselederne vil kunne hjelpe 

om det dukker opp praktiske spørsmål. 

Hotellet ligger ute på selve Rømø-øyen

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  AMCAR RØMØ BEACH RACING TOUR                                                          25./26. - 29. AUGUST 2021

3     www . am c a r . n o

Over 100 år med Dansk Beach 
Racing...
Dansk strand-racing ble arrangert første gang i 1919. 

Racehistorie i verdensklasse finner sted under Rømø Motor 
Festival siste helgen i august. Her treffes nostalgikere og elskere 

av kjøretøy fra før 1947 til en unik treffhelg i skandinavisk 

sammenheng. 

I Jyllands sydvestligste hjørne har en gjeng dedikerte entusiaster 
hvert år siden 2016 omdannet Lakolk strand på Rømø til et 
fartsfylt arrangement til heder for fortidens menn av stål, og 

deres fantastiske maskiner.

Racing i nyere tid startet med 60 kjøretøy i 2016. Rømø Motor 
Festival har siden den gang vokst til over 130 deltakende kjøretøy. Team fra 11 forskjellige land deltok i 
2019, og over 30.000 entusiastiske tilskuere fant veien til Rømø, mange i tidsriktige kjøretøy og med 

tidsriktig bekledning. 

Rømø Motor Festival er en hyllest til løpene på naboøyen Fanø, hvor noen av de hurtigste kjøretøyene deltok 

i hastighetsløp fra 1919 til 1924. Løpene ble den gang stoppet av myndighetene etter at en 15 år gammel 
tilskuer omkom, da engelske Sir Malcolm Campbell mistet et hjul på sin Sunbeam-racer. Hjulet knakk av 

akslingen og traff den uheldige 15-åringen. Sir Campbell har fremdeles rekorden for høyeste hastighet på 

stranden: over 240 km/t satt i 1923. Siden den gang ble løpet forsøkt gjenopptatt en enkelt gang, men uten 

suksess.

26. til 29. august 2021* kjøres Rømø Motor Festival for 5. gang, og lørdag 28. august* pågår racet fra 

morgen til sent på etttermiddagen på Lakolk Strand - vi feirer mer enn 100 års dansk racinghistorie.  

Om ettermiddagen fredag 27. august* er det teknisk kontroll ved Skærbækcentret av de kjøretøyene som 

skal delta i løpet. Her møtes førere og deres team til briefing og teknisk godkjenning. Åpent for publikum.

I år igjen er det også en stor racecamp i Skærbæk. Her åpnes portene fredag 27. august* kl. 12. På campen 

vil det være flere band som vil spille. Det vil være mat og drikke, DJ, barbershop, salg av klær, 
vintageeffekter og mye annet.  *Datoer er ennå ikke bekreftet fra arrangøren.

Adgang til både campen, teknisk inspeksjon og racet er inkludert i pakken.

Alle får adgang til...
- Teknisk inspeksjon på fredag. Alle 

kjøretøy som skal delta i løpet, 
kjøres frem for inspeksjon ved 

Skærbækcentret. Dette er en stor 
happening hvor det har vært live 

band, grilling og mye folk.  

- Musikk og underholdning ved 

campen på fredag kveld. Salg av 

mat og drikke.

- Selve løpet på stranden på 

lørdagen. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Road Trip til Rømø Motorfestival i Danmark 
Bli med på AMCARs road trip til Danmark. Inkludert er 3 netter på hotell ute på selve Rømø-øyen, 
adgang til Rømø Motor Festival, og "Roadside Assistance" (veihjelp gjennom AMCARs nye 

veihjelpstilbud), samt reisekoordinator som er med hele veien. Det kan bli felles samling på kaien 

før avreise, for de som ønsker å kjøre sammen. Biler av alle årsklasser kan være med på road 

tripen, også nyere biler og bruksbiler. Biler og MC som er eldre enn 1958, kan parkere på "Vintage 

Parking" på stranden under løp og events.  

Noen av fergeselskapene har gjort endringer som følge av coronakrisen. Bl.a. ser vi at Stena Sagas 
seiling mellom Oslo og Fredrikshavn nå er borte. Nedenfor ser du noen av de tilgjengelige rutene.  

Vi booker fergebillett med bilplass og evt. lugar der det er tilgjengelig. Vi booker fra  Oslo, Larvik, 
Kristiansand, Stavanger eller Bergen, etter tilgjengelighet. Man kan også booke ferge på egenhånd 

om man ønsker. 

Larvik

Halmstad

Utreise og hjemreise

Roadside assistance (veihjelp) vil være 

tilgjengelig, uansett hvilken rute man 

velger.

Gøteborg - Frederikshavn - 
Gøteborg
med StenaLine.

" Avgang " Ankomst
" Gøteborg" Frederikshavn 

26/8" 09:10" " 12:30
26/8" 11:00" " 14:45
26/8" 16:00" " 19:25

" Avgang " Ankomst
" Frederikshavn Gøteborg
29/8" 11:50" " 15:15
29/8" 14:00" " 17:30
29/8" 20:15" " 23:50

Grenaa - Halmstad - Grenaa
med StenaLine.

" Avgang " Ankomst
" Halmstad" Grenaa
26/8" 07:20" " 11:55
26/8" 19:45" " 00:20

" Avgang " Ankomst
" Grenaa" Halmstad
29/8" 12:30" " 17:05
29/8" 23:25" " 04:40 Flere reisealternativer....

Rømø

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Oslo - Kiel - Oslo med DFDS

25/8" " Avgang " Ankomst 
" " Oslo" " Kiel
" " 14:00" " 10:00 (20. august)

29/8" " Avgang" Ankomst
" " Kiel" " Oslo
" " 14:00" " 10:00 (24. august)

Hirtshals - Larvik 

med ColorLines SuperSpeed 2.

" " Avgang " Ankomst
" " Larvik" " Hirtshals
26/8" " 08:00" " 11:45
26/8" " 17:30" " 21:15

" " Avgang " Ankomst
" " Hirtshals" Larvik
29/8" " 12:45" " 16:30
29/8" " 22:15" " 02:00"

Kristiansand - Hirtshals - Kristiansand
Fjordline
" " Avgang " Ankomst
" " Kristiansand" Hirtshals
26/8" " 08:30" " 10:45
26/8" " 15:00" " 15:15

" " Avgang " Ankomst
" " Hirtshals" Kristiansand
29/8" " 11:45" " 14:00
29/8" " 18:00" " 20:15"

Bergen - Hirtshals - Bergen
Fjordline
" " Avgang " Ankomst
" " Bergen" Hirtshals
25/8" " 13:30" " 08:00 (20/8)

" " Avgang " Ankomst
" " Hirtshals" Bergen
29/8" " 20:00" " 12:30 (24/8)

Stavanger - Hirtshals - Stavanger
Fjordline
" " Avgang " Ankomst
" " Stavanger" Hirtshals
25/8" " 20:00" " 08:00 (20/8)

" " Avgang " Ankomst
" " Hirtshals" Stavanger
29/8" " 20:00" " 06:30 (24/8)

Stopp på Memphis Mantion i Randers....Elvis-effekter 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Kortversjon av programmet
Onsdag 25. august* - Avreise

De som er påmeldt til turen, kommer 
fra forskjellige steder i Norge, med 

egne biler. 

Vi vil forsøke å koordinere slik at de 

som kommer fra samme områder, får 
mulighet til å kjøre sammen, dersom 

de ønsker. 

Turen starter egentlig den 26. august, men de 

som tar båt fra Oslo, Bergen eller Stavanger, 
drar den 25. august. De som reiser fra Larvik, 
Gøteborg eller Halmstad, kan reise på morgenen 

den 26. august om de ønsker. Vi reserverer 
bilplasser og eventuelt lugarer på fergene. 

På grunn av store endringer i seiletider og ruter 
som følge av coronavirusepidemien har vi valgt 
ikke å inkludere fergebillettene i grunnprisen for årets 
tur-pakke, men i stedet booke ferge som et tillegg for 
de som ønsker det. Man kan gjerne booke ferge helt 
på egenhånd om man ønsker.

*Datoer er ennå ikke bekreftet fra arrangøren.

Mange kjører sammen på vei til Rømø.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Ankomst Danmark

Når vi ankommer Frederikshavn, Hirtshals, 
Grenaa eller Kiel, legger vi i vei mot Rømø. Om 

noen skulle få ufrivillig stopp på veien, så er 
AMCARs nye veihjelptjeneste tilgjengelig både 

i Norge, Sverige, Tyskland og Danmark. 

Normal kjøretid fra Frederikshavn/Hirtshals til 
Rømø er knappe 4 timers effektiv kjøring. Fra 

Grenaa ca. 3 timer og fra Kiel drøye 2 timer. 
Med eldre biler i rolig tempo, inklusive stopp 

underveis, vil det ta lengre tid. 

Rømø er en øy som er forbundet med 

fastlandet med en 10 kilometer lang demning 

og vei.

Rømø ble i sin tid valgt som foretrukket sted 

for racing på grunn av størrelsen på stranden, 
som av mange betegnes som en av Europas 
største og beste.

Entusiastene bak arrangementet har fått 
adgang til stranden av myndighetene, selv om 

den egentlig er en del av en nasjonalpark.

Når vi ankommer hotellet, sjekker vi inn 

fortløpende. Litt bilkikking, sosialt samvær og 

en matbit hører med. De som vil bli med og 

spise middag sammen, får mulighet til det.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Fredag 27. august
Etter frokost vil mange benytte 

anledningen til å kikke på biler, utforske 

området og nyte dagen. Stranden ligger 
ikke langt unna. Forretninger og utecaféer 
er i kort kjøreavstand.  

På ettermiddagen er det teknisk kontroll 
av biler og motorsykler som skal være med 

på racing. Dette skjer ved Skærbækcentret, 
og mange vil ta turen dit. Her er det 
samtidig biltreff med alt som hører med, 
inkl. mat og drikke og band på scenen. 

Senere på kvelden er det duket for party 

med live musikk og moro. 

Om kvelden er det duket for party med 

live musikk og moro.  

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Lørdag 28. august - Race Day

Etter frokost drar vi til standen. I dag er race 

day. De som har biler eller MC fra før 1958, 
kan parkere på “Vintage Parking” på selve 

stranden, rett ved der racet foregår. 

Parkeringen er et treff i seg selv, med 

hundrevis av biler. 

Under racingen på Rømø Motor Festival kjøres 
det 1/8 amerikansk mil (drøye 200 meter fra 

start til mål).

Ingen av kjøretøyene - motorsykler eller biler - 

kan være nyere enn årsmodell 1947. Det betyr 
at de høyeste hastighetene vil være på cirka 

110 km/t. Det er dog  en pen hastighet på en 

sandstrand.

Motorsykler 
Mye spennende for de med motorsykkelinteresse. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Lørdag 28. august - Race Day, 
forts....

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Søndag 29. september - 
Hjemreisedag

I dag er det hjemreisedag. Vi sjekker ut fra 

hotellet etter frokost og legger i vei. Selv 

om mange ønsker å kjøre sammen, så står 
man selvsagt fritt til å kjøre når det måtte 

passe. Det er flere alternativer for 
hjemreisen. 

“Roadside assistance” (veihjelp) gjelder 
uansett hvilken vei man velger å kjøre. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Rømø Beach Racing Tour
Onsdag 25. aug: ! Avreise fra Oslo, Bergen eller 
! ! Stavanger.

Torsdag 26. aug: !Avreise fra Larvik, 
! ! Kristiansand, Gøteborg eller 
! ! Halmstad.  

Torsdag 26. aug: !Ankomst Hirtshals, 
! ! Frederikshavn, Grenaa eller 
! ! Kiel. Kjøre til Rømø. 

Fredag 27. aug: ! Rømø Motor Festival.

Lørdag 28. aug: ! Rømø Motor Festival. 

Søndag 29. aug: ! Hjemreise.

Ved påmelding får du en depositumgiro på 

kr 2.500,- pr. person. Beløpet trekkes fra på 

sluttfakturaen. Sluttfaktura sendes med forfall 
4 til 6 uker før avreise. Forbehold om pris- og 

programendringer. 

T R A V E L

amcaramcar

Tekst, foto og layout: Kjetil Sveistrup
www.hopalong.no

Ekstradager, booke ferge 
selv...?

Ønsker du å forlenge turen eller booke ferge 

på egenhånd? Det går helt fint. Det er bare å 

sjekke inn på hotellet når det måtte passe på 

torsdagen. 

Reiseledere/representanter fra AMCAR vil være 

tilstede under hele arrangementet.
Deltakerne står fritt til å disponere tiden som 

man vil.

Pris og påmelding
Turen koster kr 5.990,- pr. person. Turpakken 

inkluderer adgang til RMF fredag og lørdag, samt alle 

hotellnetter, inkl. frokost. Det er lagt opp til at to og to 

deler hotellrom. Enerom kan bestilles mot et tillegg i 
prisen. Fergebillett og mat (utenom frokost) er ikke 

inkludert i prisen. 

Påmelding og informasjon: 
Hopalong Travel AS, Kjetil Sveistrup
tlf 73 43 66 05 eller kjetil@hopalong.no

Informasjon: AMCAR
Hilberg Ove Johansen, hilberg@amcar.no, 
tlf 72 89 60 00 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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