
 
 
 
 
 
Beste offroadliefhebbers,  
  
Zet jullie schrap voor de eerste editie van de Warn Trophy op het prachtige terrein van Château 
Cherimont te Sclayn op 21 en 22 juli 2018. 
  
Een event waarbij rijden centraal staat aangevuld met enkele leuke pittige winchproeven. 
Het concept is jullie reeds allemaal bekend van het event van Belgium4x4 de BRR. 
  
Het doel is een fantastische dag beleven waar je kan proeven van snelheid, winchen en vooral plezier 
maken. 
Plezier staat voorop, toch zal Warn een mooi prijzenpakket aanbieden voor de eerste die over de 
streep komen. 
  
Elk type terreinwagen met winch is welkom zolang deze: 
-          Een mtm heeft van minder dan 3.5 T; 
-          Voorzien is van een deftige terreinband; 
-          Goed werkende voorste winch (niet merkgebonden); 
-          Piloot en co een helm dragen voor de motorsport; 
-          Een brandblusser en EHBO kit aanwezig is; 
-          Cabrio voertuigen minstens over een rolbeugel beschikken. 
 
  
Prijs voor dit toffe weekend voor 2 personen met wagen inclusief camping zonder catering : 200 EUR 
(FORMULE 1) 
  
Indien u wenst is het ook mogelijk om dit weekend te boeken inclusief catering,  dit wil zeggen ontbijt 
op zaterdag en zondag, frietjes of hamburgers op zaterdag- en zondagmiddag en een uitgebreide BBQ 
op zaterdagavond. Dit alles wordt ons aangeboden door het team van Château Cherimont. Prijs voor 
deze formule bedraagt: 280 EUR (FORMULE 2) 
  
Deze prijzen zijn exclusief de verplicht te nemen verzekering van 25 EUR per persoon. Deze dient men 
ter plaatse aan de organisatie te betalen na keuring van het voertuig. 
  
We hebben een maximum van 50 deelnemers om een goede doorstroming op het terrein te 
garanderen zodat het voor iedereen een toffe dag kan zijn. 
  
Om in te schrijven dient u te mailen naar fdmlowrange@skynet.be met vermelding van uw Teamnaam, 
volledige naam van de piloot & co-piloot en welke formule u wenst. 
 
De overschrijving kan gebeuren op rekeningnummer BE 14 7350 2604 4383 eveneens met vermelding 
team naam en warn trophy 
 
  


