Velkommen til Mc-sæson 2019
Velkommen til en forhåbentlig rigtig god MC-sæson 2019.
Vi håber dermed ,at der er ture for enhver smag, idet
vi samtidig opfordrer flest mulige klubmedlemmer til positivt,
at støtte op om arrangementerne til Klubbens fælles bedste.
Køreaften hver torsdag kl 19.00 hvis ikke andet er anført.
Tourudvalget opfordrer til at vi følges ud og ender hjemme i klubhuset efter arrangementer.
Der er følgende overskrifter for den nye sæson:
Godt vejr til MC-ture
Det er altid sjovest at køre på MC i godt vejr, hvis en tur aflyses kommer der en sms.
Afgang fra Klubhuset.
Vi kører alle ture fra klubhuset hvis ikke andet er oplyst.
Ture.
Der er ture på flere forskellige ugedage alt efter hvor turen går hen og af hensyn til
åbnings tid på stedet.
Sms.
Har du en god ide eller en pludselig trang til at køre til et bestemt sted og gerne vil
have flere med så sendt en sms ud på dette tlf. nr. 29842538 og sms bliver videre sendt
til alle medlemmer.
God sæson!
Vi håber med ovenstående, at I vil få mange km på tælleren i klubfællesskabets navn og
turene giver nogle rigtig gode oplevelser.
Mange mc-hilsner fra
Trehøje Touring.

Dato

Tur / aktivitet

Tourleder/
ansvarlig

06.04.19

Arbejdslørdag

Poul Erik

Aften
06.04.19

Forårsfest

Festudvalg

Bemærkninger

Tilmelding til Poul Erik på 40458549
senest d 4.4.19
Dagen starter med rundstykker og kaffe kl
9.00
Når arbejdet er færdigt sørger klubben for
frokost til de arbejdende folk.

Grillen bliver tændt kl 18 og sømblokken
bliver sat frem :) Ta endelig hele familien
med.
18.04.19

Fårup Sommer
land

Daniel

(Alle som ankommer på mc på dagen har
gratis indgang)
Afgang fra mchuset kl 8.45 mod Fårup
sommerland . Vi håber at alle tager deres
familie med. Flere oplysninger på
31328643
Turen køres kun i godt vejr.

27.04.19

Egeskov træf

Poul Erik

Gratis for alle på mc på åbningsdagen.
Vi mødes ved mchuset kl 8.30
Træffet er fra kl 10.00-17.00 på Egeskov
Slot, Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup.
Tilmelding på 40458549

11.05.19

Drengerøvtur!!!!
Fjorden rundt
starter kl 11.00

04.05.19

Ud i det blå

Else

Kørsel fra mchuset kl 10.30 ud i det blå.
Efter turen mødes vi i klubhuset til
eftermiddagskaffe ,for derefter at grille og
hygge sammen med resten af familien.

(24-26).
05.19

Mc touring camp

Steen

Ved spørgsmål kig evt på http://
www.touringcamp.dk/ eller ring til. Steen.

06.06.19

Tur til Handbjerg
Marina

Simon

Turen går fra mchuset kl 18.30 mod
handbjerg marina, hvor vi vil nyde
aftensmaden og en kold øl med udsigt over
fjorden :)

Vi mødes ved klubhuset kl 10.00 , og kører
mod Astrup, hvor vi kan sparke dæk og få
lidt forfriskninger inden køreturen.
(Birkevænget 31, Astrup,6900 Skjern).

(14-16).
06.19

Tur til Tyskland
B&B Dannevirke

Steen

Su. Til Steen på 20603268 senest den 1
maj.
Se evt hjemmesiden
www.bb-dannevirke.eu

22.06.19

Byfest Sørvad

Poul Erik

Vi kører med børnene, vi mødes i klubhuset
kl 11.30 og kører fra kl 12.00-14.00 ved
hallen

27.06.19

Søby træf

Asgar

Vi mødes ved mchuset kl 17.30, og kører
mod Søby , og får en omgang aftensmad og
kigget på lidt mc´er.

31.07.19

Tur til Ålekroen
ved
Silkeborg

Bent

Så er det blevet tid til en ordentlig gang
stegt flæsk.
Afgang fra mchuset kl 17.30.
Tilmelding til Bent på 40730884

08.08.19

Aulum Dyreskue

(8.9.10.11). Thy træf

Vi kører kl 18.00 fra klubhuset, og tar
aftensmaden i pølseboden på pladsen.

Kurt

08.19

07.09.19

Vildbjerg
motorfestival
Mc-bil-alt med
motor

vi mødes i mchuset kl 11.00, og kører mod
vildbjerg til en hyggelig dag.

19.09.19

Tur til Ry bil
vetaran træf

Vi kører samlet fra mchuset kl 18.00

