
Motorcykelture 2016 Vi kører kl. 10.00, hvis der ikke står andet. Vi rundsender også en mere detaljeret 
beskrivelse af turen en uge til 14 dage før afviklingen.

22-04-16 Bededag, Egeskov MC Dag, åben fra 10.00-17.00
Egeskov fejrer årets første åbningsdag ved at invitere alle der ankommer på 
motorcykel til at opleve Egeskov helt gratis, normalpris 180 kr. Husk evt. 
madpakke, hvis du ikke vil spise fastfood.

23-04-16 Mosten åbent hus og Spring Race
”...alle der føler trang til at få testet vinterens skruen, tunen, laden og gøren i 
værkstedet, er velkommen til at komme og få grejet testet godt og grundigt af 
denne dag...”, skriver Mosten om arrangementet.

07-05-16 Hærvejen, husk madpakke!
Vi kører til Jelling for at se ser runestenene og opleve det nye museum  
Kongernes Jelling (gratis indgang). Derefter kører vi ad den gamle hærvej til 
Lindholm Høje i Ålborg og ser gravpladserne fra vikingetiden, entre 75 kr.

13-05-16 til 16-05-16 Harzen – Program tilgår, kontakt evt. Ole eller Ebbe.

17-05-16 til 29-05-16 Eifel – Der er desværre IKKE flere ledige pladser. Kontakt evt. Heinrich eller Tage.

11-06-16 til 12-06-16 Samsø Råvarefestival
”...kartoflerne er nye, jordbærrene er søde og aspargesene sprøde...” lørdag aften
er der livemusik og mulighed for at feste med samske beboere. Vi overnatter på 
en af Samsø's fem campingpladser.

18-06-16 Jævndøgnsrally – kyst til kyst
Vi kører til Vesterhavet og ser solen gå ned. Derefter kører vi til østkysten og ser 
solen stå op. Undervejs går turen af 'små veje' med (u)hyggelige pauser i naturen.
Husk madpakke og lommelygte. Afgang kl. 19.00 fra klubhuset.

16-07-16 til 17-07-16 Hanstholm og Mors
VI kører til Hanstholm og spiser på 'Det Gamle Røgeri'. Derefter besøger vi 
museumcenter Hanstholm, entre 80 kr. Vi overnatter på Hanstholm Camping til 
omkring 120 kr. Søndag går turen hjemad over Mors, hvor vi skal se Højriis Slot. 
Her går tjenestefolk og herskab rundt blandt gæsterne, entre 125 kr.

22-07-16 til 24-07-16 Træf på Toppen, Skagen
Har du ikke oplevet det før, har du chancen nu – gammeldags træf med 
konkurrencer, grillbuffet  og live-musik til 150 kr. incl. morgenmad begge dage. Og
hvis du forudbestiller billetterne, kvitteres med to øl fra kassen ved ankomst.

13-08-16 HMC's 10 års jubilærium
Sæt kryds i kalenderen til dette arrangement. Program tilgår.

20-08-16 Fyns MC Festival
Der er gratis adgang til festivalen fra 10.00 til 18.00. Oplev ægte 'biker-stemning', 
gør et kup i en af boderne og nyd musikken fra 'store scene'. Festivalen er kendt 
for at foregå stille og fredeligt, selvom der er op mod 2,500 deltagere.


