Borbjerg Mølle Kro
Fredag 29. juni
7.45 Morgenmad
8.30 Evaluering

Der forbeholdes ret til ændringer i programmet
Priser som incl. ophold i værelser med bad og toilet, helpension, fri
kaffe/the, foredrag og virksomhedsbesøg.
3.700 kr. i enkeltværelser
2.800 kr. i dobbeltværelser
2.400 kr. i tripple værelser
2.200 kr. i gæstehuset ”Valhalla” med 10 sovepladser i 4 værelser og
med 2 badeværelser.
Øl, sodavand og vin til bikervenlige priser
Forhør evt. om mulighederne for at forlænge eller forkorte opholdet.

Borbjerg Mølle Kro
Foreløbigt program for

MC højskole på
Borbjerg Mølle Kro 25/6 – 29/6 2018
i Motorcykel fascination
Arrangører: John de Summer Brason og Esther Jensen
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 25. Juni
Check ind på værelser fra kl. 14.
15.00 Kaffe og kage samt praktiske oplysninger. Herefter fortæller
kromutter Esther Jensen om de seneste mc ture til Portugal,
Madagascar, Zanzibar og Myanmar (Burma).
16.30 Anne-Dorthe Christiansen fra dguard kommer og fortæller om
verdens første Motorcykel ecall, som er et 112 nødopkald, der kan
udløses manuelt eller automatisk, så snart en sensor på motorcyklen
registrerer en alvorlig kollision
18.30 Aftensmad
19.30 Bent fra
Vikingmotorcycletours.dk tilbyder mcrejser rundt i USA samt i Europa og
giver gode råd, også til kør selv ture.

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

Tirsdag 26. Juni.
7.45 Morgenmad
8.30 Morgensamling
9.00 Kørekursus ved Peter Riber,
der er godkendt instruktør af
MCTC/MC Touring Club Danmark,
som arbejder på at gøre livet på
motorcyklen mere sikkert.
Der vil i dagens løb blive 3 x
kursus a 8 personer, så der er i
alt plads til at 24 kan deltage.
Hvert kursus tager 2 timer:
Hold 1 (kl.9-11) Hold 2 (kl.12-14) Hold 3 (kl.15-17)
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Borbjerg Mølle Kro
Alternativ program – når I ikke er
på kørekursus:
Kl. 9 Borbjerg mølles golftræner
Verner vil give et lille kursus i
Golf, hvorefter der bliver
mulighed for at spille på kroens 9hullers golfbane.
Kl. 11.15 Fælles frokost for alle
Kl. 12.30. Køretur ad små veje til
Kok MC, som er Honda og Suzuki forhandler i Holstebro. Udover at sælge
og reparere motorcykler, arrangerer Jens Kok også MC ture. Det vil han
fortælle lidt om.
Kl. 14.30 Kaffe med brød.
Kl. 15 Som optakt til aftenens foredrag om Ernesto Che
Guevara vises filmen ”Motorcykelrejsen” om Che, da han
som ung kørte Sydamerika rundt på en Norton 500CC
årgang 1936. Filmen tegner et smukt billede af
Sydamerikas natur, hvor ruten gik gennem
ørkenlandskaber, sneklædte bjerge, hårnålesving, travle
storbyer og tavse inka-ruiner.
Fra kl. 17 Motorcykel- og fly træf på møllen. Der serveres BikerBiksemad
fra den store pande i krohaven.
Kl. 19. Eventyreren John Andersen, der har kørt verden tynd på
motorcykel og efterfølgende skriver bøger om turene, kører pt. rundt i
Sydamerika i Che Guevaras hjulspor. Med på turen er Bodil Lisbeth
Thomsen, og de 2 vil underholde med deres
oplevelser på turen. De kører på deres egne
motorcykler, medbragt fra Danmark.
Der vil blive mulighed for flere end
højskoledeltagerne at være med denne aften.
Tilmelding til kroen på tlf. 9746 1010.
Pris 50 kr. incl.
kaffe m/kringle.
(Gratis for
deltagerne i
højskoleugen)

Borbjerg Mølle Kro
Onsdag 27. juni
7.30 Morgenmad. 8.15 Morgensamling med mc-gymnastik v/Jette
9.15 Heldagstur til Hald Hovedgaard, Dollerup bakker og Karup
flymuseum.
På Hald Hovedgaard møder vi
centerleder Peter Q. Rannes, som selv
har kørt motorcykel i mange år. Han vil
bl.a fortælle noget om stedet og sin
fascination af forfatteren og
motorcyklisten Johs V. Jensen. Vi
fortsætter til Dollerup bakker, hvor vi
spiser vores medbragte picnic i den
skønne natur. Om eftermiddagen
aflægger vi Karup flymuseum et besøg.
18.30 Aftensmad
19.30 John de Summer-Brason taler ud fra emnet BMW über alles
BMW er i dag Europas største producent af store motorcykler. John
fortæller historien om flymotorproducenten, der blev berømt for sine
boksermotorer og nu er leveringsstærk i alt fra offroad til supersport,
hvor BMW før var synonym med touring. John fortæller om egne
prøvekørsler. En del af foredraget er de erfaringer, kursisterne byder ind
med.
Torsdag 28. juni
7.30 Morgenmad
8.15 Heldagstur ad den midtjyske højderyg, hvor vi krydser den gamle
hærvej, gennem et fredet område mellem det stærkt kuperede
søhøjland og det flade, tidligere flyvesandsområde. Her er store områder
med bevoksede indlandsklipper, en fugtig ådal og skovklædte bakker.
På vejen besøger vi Jensen MC i Horsens, der er Honda, KTM og Indian
mc forhandler. For de, der måtte ønske det, vil der blive mulighed for at
prøvekøre en eller flere modeller.
Vi spiser vores medbragte picnic hos Jensens.

Kl. 19 griller vi og hygger i kroens afrikanske Boma.
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