
 15.– 16. september 2018

Årets Danish Chapter Meeting afholdes på Fuglsø Centeret på Djursland 
lørdag til søndag 15-16 september. 

Deltag i sæsonens sidste store arrangement, hvor der bliver gode køreture, 
hygge og samvær, mad og fest med liveband. 

Som noget helt nyt inviterer vi vores venner fra Svenske og Norske HOG Chapters 
til at deltage. Du kan derfor vælge ankomst torsdag, fredag, eller lørdag.  

Der arrangeres en heldagskøretur fredag for alle ”early-birds” som har tid og lyst. 
Turen går til smukke Fyn hvor vi bla. samler DCM deltagere fra ØST og SYD op 
ved Middelfart. 

Programmet er fyldt med ture rundt på Djursland, hyggeligt samvær, middag og fest 
med liveband. 
Med stor hjælp fra vores sponsorer og de tre Danske HOG Chapters er;

Pris for lørdag-søndag arrangementet KUN Dkr. 698,-/pers i dobbeltværelse.

Hvis du kommer fredag, er der et tillæg på Dkr 385,-/pers i dobbeltværelse 
inkl. aftensmad fredag kl 20.  Ønsker du enkeltværelse, er der et tillæg på Dkr 275,- pr nat.  
(se alle tilvalgsmuligheder når du tilmelder dig)

Tilmeld dig senest den 1 juli på  https://www.holdsport.dk/sports_schools/536 
med antal personer, jeres navne, mobilnummer, antal H-D’ere, om du har CB radio, 
er roadcaptain, om du ønsker enkeltværelse, og om du vil have overnatning 
inkl. mad fredag. Skriv også hvilke ture du kører med på og om vi mødes i Middelfart.

HOG Chapter COPENHAGEN – Jan Kronvold (jkr@sega.dk / mobil 2210 4070)
HOG Chapter JYLLAND SYD – Per Bardrum (ass.director@hog-jylland-syd.dk / mobil 4037 2656)
HOG Chapter 1 AROS – Karsten Lund (secretary@hog-aros.dk / mobil 2177 4182)
Svenske og Norske HOG Chapters – Karsten Lund (secretary@hog-aros.dk / mobil +45 2177 4182)



 15.– 16. september 2018

Årets Danish Chapter Meeting afholdes på 
Fuglsøcenter på Djursland. 
Kom og vær med til sæsonens sidste store arrangement,
hvor der bliver gode køreture, hygge og samvær, mad
og fest med live-band. 

Som noget helt nyt inviterer vi vores venner fra udvalgte
svenske og norske HOG Chapters til at deltage.

Der er køreture både både fredag og lørdag.  Du kan 
derfor vælge ankomst torsdag, fredag eller lørdag. 

Prisen er samme lave niveau som tidligere år. 

TILMELD dig på:
www.holdsport.dk/sports_schools/536

DCM kontakt til danske chapters:

HOG Copenhagen
Jan Kronvold - jkr@sega.dk

HOG Syd Jylland
Per Bardrum - ass.director@hog-jylland-syd.dk

HOG 1 Aros
Karsten Lund - secretary@hog-aros.dk

 

Torsdag
Hele dagen Ankomst til Fuglsø Center
  for ”early-bird” deltagere.
  mad og underholding på
  egen hånd.
Fredag
10.00  Klar til køretur fra Fuglsø Center
  på for alle som har tid 
  og lyst til en fællestur.
13.00  Frokost et sted i Danmark (egenbet.)
15.00  DTC - Hedensted afkørsel 59
  Pause og opsamling af DCM deltagere
   fra syd og øst. 
15.15  Afgang fra DTC af landeveje mod 
  Fuglsø Center. 
ca. 18.00 Ankomst og indkvartering
19.00  Middag og aftenhygge

Lørdag
10.30  Velkommen til Fuglsø Center 
  Dragsmurvej 5, 8240 Knebel.
11.15  Klar på pladsen  til instruktion om 
  fællesturen - opmarch i kolonner.
11.30-15-00 Afgang fællestur på Djursland hvor 
  der bydes på let frokost. 
ca. 15.00 Tilbage på Fuglsø Center hvor du kan 
  hygge med HOG’erne - nyde en kold i 
  solen - pakke ud eller udforske 
  Djursland på  egen hånd.
18.30  Before-dinner drink. 
  Herefter middag med den helt store 
  3-retters menu. 
ca. 21.30 ”Fynske Ramajang” spiller op til dans.

Søndag
08-00 - 10.00 Morgenmad i restauranten og 
  check-out fra værelserne. 
  Vi siger tak for denne gang og 
  på gensyn.
  Hjemtur på egen hånd. 
   


