Borbjerg Mølle Kro
Fredag 30. juni
7.45 Morgenmad
8.30 Evaluering

Borbjerg Mølle Kro
MC højskole på Borbjerg Mølle Kro
26/6 – 30/6 2017
Motorcykel fascination

Arrangører: John de Summer Brason og Esther Jensen

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet
Opholdet er incl. helpension, fri kaffe/the, foredrag og virksomhedsbesøg.
Øl, sodavand og vin til bikervenlige priser
Forhør evt. om mulighederne for at forlænge eller forkorte opholdet.
Henvendelse kan ske til:

Borbjerg Mølle Kro
Borbjerg Mølle vej 3, 7500 Holstebro
www.borbjergmill.dk
tlf. 9746 1010
info@borbjergmill.dk

www.borbjergmill.dk, info@borbjergmill.dk

En uforglemmelig uge for motorcykel interesserede i idylliske
omgivelser og i området med de gode sving. I ugens løb spændende
foredrag, fællesture, virksomhedsbesøg, mc-træf og ægte biker hygge.

Mandag 26. Juni
Check ind på værelser fra kl. 14.
14.30 Kaffe og kage samt praktiske oplysninger. Herefter fortæller
kromutter Esther Jensen om de seneste mc ture til Alaska, Etiopien og
Laos.
16.30 Foredrag v/Rolf Skovløkke, der er formand og kørekursusansvarlig for organisationen DMC (Danske MotorCyklister) en
landsdækkende interesseorganisation, som gennem politisk arbejde
kørekurser m.m. arbejder for at sikre de bedst mulige vilkår for
motorcyklister på de danske veje. Rolf vil også fortælle om det
internationele samarbejde DMC gør i FEMA, hvor motorcyklisterne har
en direkte kontakt til medlemmer af EU-parlamentet.
www.DanskeMotorCyklister.dk
18.30 Aftensmad
19.30 Jakob Fastrup er både motorcyklist og advokat og fortæller over
emnet:
Færdselssager – har politiet altid ret?

Borbjerg Møllevej 3, Borbjerg, 7500 Holstebro, Tlf. 97 46 10 10

Borbjerg Mølle Kro
Tirsdag 27. Juni.
7.45 Morgenmad
8.30 Morgensamling
9.00 Fælles tur til Lundø og Virksund med picnic. Lundø er en halvø
omkranset af Bådsgård vig mod syd, Skive fjord mod vest og Lovns
Bredning mod nordøst med Jelse Odde som et natur- og
fuglebeskyttelsesområde.
Virksund ligger smukt ved Hjarbæk fjords udmunding i Limfjorden.
På vejen hjem kører vi gennem det smukke hedeområde ved
Stubbergaard sø
Fra kl. 17. Motorcykel- og fly træf på Borbjerg Mølle, hvor der serveres
BikerBiksemad.
Kl. 19.00 Fra Kalvslund til Klondyke. Kom
med Bernhard Brunsgaard fra Ribe på en
26.000 km lang motorcykeltur gennem
Canada og Alaskas fantastiske natur - fra
Nova Scotia i øst til Vancouver Island i vest,
gennem Alaska og Yukon ad øde grusveje
nord for polarcirklen ved Beaufort havet og
camping blandt bjørne, ulve og elge.
Onsdag 28. juni
7.45 Morgenmad
8.30 Morgensamling med mc-gymnastik
v/Jette.
9.30 John de Summer-Brason taler ud fra
sine prøvekørsler og besøg hos den største
californiske MC-producent Zero Motorcycles
- om den rivende udvikling elektriske
motorcykler er inde i. Er det lige før vi har en pendant til Tesla, eller skal
vi glæde os over en specialbygget Nimbus med støvsugermotor som
drivkilde?
11.30 Vi kører en lille tur til Toftum bjerge og spiser vores medbragte
frokost med en smuk udsigt over Limfjorden.
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På vejen hjem besøger vi Nordvestjysk Auto og motorgalleri i Struer,
der har en samling af klassiske køretøjer.
www.nvj-autogalleri.dk

18.30 Aftensmad
19.30 Vi får besøg af Dorthe Ullerup
fra Senior MC DK www.senior-mcdanmark.dk
Hun vil fortælle om hvorfor en klub
som Senior MC DK har en
berettigelse med så mange andre MC
klubber i landet. Klubben er for 40+,
der kører på alle typer motorcykler.
Klubben arrangerer hyggelige træf
rundt i Danmark
Torsdag 29. juni
7.45 Morgenmad
8.30 Heldagstur Ringkøbing fjord rundt. Turen går via Søndervig og vi
kører langs Vesterhavet til Nymindegab gennem duftende hede med
hybenroser, lyng, blåbær, fyrrekrat og fuglefløjt. Vi stopper ved Lyngvig
Fyr, som er Danmarks højeste fyrtårn. Her spiser vi vores picnic. Fra
Nymindegab sættes kursen mod Skjern, hvor vi kører gennem Skjern
enge med fugletårne og trækfærger.
I Skjern besøger vi Skjern MC, der
forhandler Suzuki, Honda og Kawasaki.
www.skjernmc.dk
På hjemturen kan de, der er interesserede,
køre omkring Søby syd for Herning (ca 40
km. fra Skjern) Her er stort MC træf der
ofte samler 2-3.000 mc-er. Kl. 19 griller vi
og hygger i kroens afrikanske Boma.
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