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Wegens groot succes in 2022 niet 2 maar nu 4 groepen.
Voor meer info zie de brochure.
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Groep 1: datum Maandag 27 februari 2023 t/m Donderdag 02 maart 2023

Wat bieden we:

Dit is voor aankomst dag 1:
een paar uurtjes kennismaken met ijs-rijden. En dag 2 en 3, twee volledige dagen met de auto op het ijs. 

Dag 4 is dan de thuisreisdag en wordt in de ochtend uurtjes nu ook gebruikt voor nog een halve dag driften, in de middag heeft u
eventueel nog tijd om andere leuke dingen te doen in het wintersportgebied zoals snowscooteren, hondenslee trip o.i.d.       
Wat niet in ons pakket is inbegrepen maar waar we wel de weg in weten. 

Dat dus tezamen met de overnachtingen zoals genoemd in cottages (wij verzorgen bedlinnen en handdoeken om bagage te 
beperken, wel zelf je bed opmaken), en de ochtend en middag maaltijden.

Groep 2: datum Donderdag 02-03-2023 t/m Zondag 05-03-2023 VOL

Wat bieden we:

Dit is voor aankomst dag 1:
een paar uurtjes kennismaken met ijs-rijden. En dag 2 en 3, twee volledige dagen met de auto op het ijs. 

Dag 4 is dan de thuisreisdag en wordt in de ochtend uurtjes nu ook gebruikt voor nog een halve dag driften , in de middag heeft u 
eventueel nog tijd om andere leuke dingen te doen in het wintersportgebied zoals snowscooteren, hondenslee trip o.i.d. 
Wat niet in ons pakket is inbegrepen maar waar we wel de weg in weten.

Dat dus tezamen met de overnachtingen zoals genoemd in cottages (wij verzorgen bedlinnen en handdoeken om bagage te 
beperken, wel zelf je bed opmaken), en de ochtend en middag maaltijden.






Groep 3: datum Maandag 06-03-2023 t/m Donderdag 09-03-2023

Wat bieden we:

Dit is voor aankomst dag 1:
een paar uurtjes kennismaken met ijs-rijden. En dag 2 en 3, twee volledige dagen met de auto op het ijs. 

Dag 4 is dan de thuisreisdag en wordt in de ochtend uurtjes nu ook gebruikt voor nog een halve dag driften , in de middag heeft u 
eventueel nog tijd om andere leuke dingen te doen in het wintersportgebied zoals snowscooteren, hondenslee trip o.i.d.
Wat niet in ons pakket is inbegrepen maar waar we wel de weg in weten.

Dat dus tezamen met de overnachtingen zoals genoemd in cottages (wij verzorgen bedlinnen en handdoeken om bagage te beperken, 
wel zelf je bed opmaken), en de ochtend en middag maaltijden.

Groep 4: 09-03-2023 tm 12-03-2023 OOK VOL
Een andere datum is mogelijk in overleg voor groepen van minimaal 15 deelnemers!
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- Rorbacksnas in het midden van Zweden, daar bevindt zich ice drift locatie, Lotsjon.
- We gaan in deze dagen verschillende lay-outs driften op het bevroren meer. Banen met verschillende lay-outs met een totale lengte van 
+/- 6 km.
- Voor de beginnende/minder ervaren rijders onder ons, hebben we twee grote drift pleinen met drift instructeurs aanwezig, die u de fijne           
kneepjes van het driften bij zullen brengen!

In principe regelen wij het gehele pakket ter plaatse; auto’s met benodigdheden, overnachtingen in cottages in nabijgelegen wintersport 
gebied Salenfjallen en de maaltijden (gezamenlijk ontbijt in onze ontvangst/briefingroom, lunch, en eenvoudig diner/BBQ).

Het pittoreske Folketshus, dicht bij het meer, is ingericht als briefingroom en eetgelegenheid. Het ontbijt en de lunch vinden ook plaats in 
dit hus 

Kleine snacks, warme en koude drankjes zijn aanwezig op het meer in de koek en zopie trailer.

Na een volle dag spelen op het meer, gaan we met een voldaan gevoel terug naar de cottages, waar we lekker kunnen relaxen onder het 
genot van een drankje en kunnen napraten over de momenten die we op het meer hebben beleefd… 
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Wat wij doen is ijsrijden organiseren voor “gewone en gezellige mensen”. Geen overdreven dikke auto’s, geen WRC’s, geen 5 
sterren hotels en geen VIP pampering. We delen in principe met 2 personen een auto, sommige mensen maken zich daar zorgen 
over dat ze mogelijk niet aan de rijtijd zouden komen. In de praktijk echter zijn onze dagen dermate lang dat er nog nooit iemand 
onvoldoende heeft kunnen rijden.

De drift auto’s, waar we mee gaan strijden tegen de elementen, zijn BMW compacts. Deze auto’s zijn speciaal geprepareerd voor
het driften op ijs en sneeuw. De auto’s zijn voorzien met spikes in de banden voor betere grip en meer snelheid op het ijs. In alle 
auto’s zijn hydraulische handremmen gemonteerd, een kachel en kuipstoelen voor een comfortabele zit. We zullen u veel drift 
technieken bij gaan brengen, zoals het gebruik maken van de handrem, links remmen en de Scandinaviën flick!

Van beginnend drifters tot aan zeer gevorderde drifters… wij kunnen voor elke groep een passend aanbod en programma maken! 

Eén vaardigheid die u zeker gaat leren naast het driften, is het uitgraven van uw driftauto uit de sneeuwwallen langs het parcours. 
Wij hebben ook iedere dag een competitie-element,  met de daarbij behorende prijsuitreikingen.







Kostentechnisch; in de basis kost een 4 daagse trip € 1750,--/pp. (excl.21% BTW)
Reiskosten als vliegtickets en huurautokosten zijn echter voor eigen rekening/risico. 
De eenvoudigste reisoptie is vliegen naar Oslo-Gardermoen en ca 230 km naar onze locatie met een huurauto. Een enkeling wilde graag met 
eigen auto. Dan is rijden een optie, ofwel via een Ferry, ofwel over de Deense bruggen.
Het lijkt er op dat voor 2023 er een directe charter maatschappij van Eelde naar Salen (op 15Km van onze locatie) vliegt. Wij hebben intensief 
contact met deze mensen en ik hoop op korte termijn een voorstel van o.a. de kosten hiervan te krijgen. Dit zou de mooiste optie zijn om te 
reizen. Enig nadeel is dat zij  alleen vliegen op donderdag en zondag. Dit beperkt dus nogal de mogelijkheden. 

LET OP!!! De kosten zijn gebaseerd op 2 personen per auto en kamer in een van de cottage’s. 
4 dagen kosten: €1750,- per persoon (Excl. 21%BTW zakelijke factuur, rijvaardigheidstraining). Eigen kamer kan tegen meerprijs.

Inclusief gebruik van drift auto BMW compact (met spikes), 
- Brandstof voor de driftauto,
- Circuithuur, 
- Overnachtingen in cottages, 
- Eten en drinken op locatie inclusief één avond BBQ op locatie, 
- Instructie van drifters.

- Exclusief:
- Vlucht Amsterdam – Oslo – Amsterdam
- Transport huurauto vliegveld, 
- 2x avond eten in restaurants,
- Snowscooter en hondensledetocht.

- Dan nog een belangrijk issue wat ik wel even wil noemen; in het geval dat we niet op een veilige manier het ijs op kunnen, vanwege 
temperaturen en/of ijsdikte, zullen er geen kosten in rekening gebracht worden. Als dit voldoende vooraf voorspelbaar is zal ik dat uiteraard 
voor vertrek kenbaar maken. Reiskosten als vliegtickets en huurautokosten zijn echter voor eigen rekening/risico. 
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Dag 1 Vertrek Amsterdam - Oslo (06:55 uur vertrek Amsterdam, 09:00 aankomst Oslo)
- Oslo – Tandadalen, Zweden 2,5 uur rijden
- Lunch en briefing in het Folketshus (2 min vanaf ijsdrift locatie)
- v/a 14:00 – 17:00 driften op het meer
- Naar cottage en diner in restaurant, naar keuze.

Dag 2
- 09:00 Ontbijt en briefing in het Folketshus
- 10:00 – 17:00 driften op het meer, inclusief lunch
- 17:00 – 21:00 BBQ in het Folketshus.

Dag 3
- 09:00 Ontbijt en briefing in het Folketshus.
- 10:00 – 17:00 driften op het meer, inclusief lunch
- 17:00 – 21:00 Eten in een restaurant voor eigen rekening

Dag 4
- 09:00 Ontbijt in de Folketshus
- 10:00-13:00 driften op het meer 
- 13:00-Lunch in het Folketshus, Vertrek richting Oslo airport (19:00 vertrek vlucht, Oslo  -Amsterdam)
- naar keuze voor eigen rekening Snowscootertocht of Hondensledetocht.
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Bent u geïnteresseerd? Dan graag een mailtje naar info@allroundracing.nl met uw NAW gegevens.

Graag voorkeur aangeven groep 1 of Groep 2 of 3 (let op max 25 personen per Groep).

Bent u met 2 personen of een veelvoud, krijgt u per 2 personen een auto.

Bent u alleen, dan wordt u met een ander op een auto ingedeeld.

Voorstel is wel om met meerdere af te spreken in verband met transport vliegveld naar locatie.

Na bevestiging krijgt u een factuur (kan eventueel op de zaak). Betaling dient te gebeuren voor het evenement. Bij niet 
doorgaan ivm weer krijgt u het bedrag retour.

Vliegtickets en vervoer (auto huur) is exclusief.

Heeft u vragen? Bel gerust met Donovan Wolfrat +31 653310579

Allround Racing
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