3. Nordeuropæiske Elbilsrally 2013
8. og 9. juni 2013
HVAD:
Europas største orientringsløb for elbiler afvikles i Syddanmark og Schleswig-Holstein og har til
formål at skabe opmærksomhed på:
 Udvikling af robuste og energieffektive produkter til el-køretøjer
 Områdets kompetencer inden for energi- og effektelektronik
 Elbilers indpasning i samfundet, herunder udvikling af infrastruktur til elbilsdrift

HVORDAN:





2 dage med start i Vejle og mål I Flensborg
1. dag køres fra Vejle til Flensborg med indlagte orienterings- og tidskørsler
I Vejle vil der være udstilling af bilerne og en række spændende opvisninger
I Haderslev vil der være udstilling af bilerne og en række spændende opvisninger, herunder
en spændende slalomkonkurrence mellem egnens kvindelige journalister
 2. dag gennemføres syd for grænsen, hvor turen går til vædehavsøen Sylt.

DELTAGERE:
 Proffer og den daglige bruger – alle der har et gyldigt førerbevis og råder over en elbil med en
rækkevidde på min 100 km. kan deltage
 Startgebyr for et team (pilot, co-pilot og bilen) er kr. 5000 som inkluderer teknisk test, alt
materiale, specialprøver, opladning af bilen, aftenarrangementer, pokaler, T-shirts og
pressemateriale etc..
 Firmahold og testteams kommer i skarp og spændende konkurrence
 Journalister deltager i rallyet i en journalistklasse og i det samlede rally
 Ministre, politikere og kendisser er protektorer og deltager i kampen om sejren.
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ARRANGØR:





ECO-MOBILITY eV. gennemfører løbet sammen med danske og tyske
motorsportsklubber.
På dansk side understøtter UdviklingsRåd Sønderjylland
løbet via projekt eMOTION.
På tysk side understøtter IHK Flensburg løbet via projekt FURGY.

SPONSOR – EN SUPER REKLAME







Mulighed for eksklusive events som eks. vinderkåringen
Special prøver med firmanavn og logo
Partnerskabsprojekter i samarbejde med arrangørerne
Specielt indrettet for TV og presse – stor reklameværdi for sponsorer
Platin = 175.000 kr., Guld = 35.000 kr., Sølv = 7.000 kr.
Der kan laves Individueller aftaler

YDERLIGERE INFORMATION
Projektleder Leo Petersen,
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
+45 2614 6747
lp@soenderjylland.dk
www.emobil-rallye.com www.emotion-interreg.eu www.furgy.eu

