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Januar Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

12.  Det er en Lørdag Jule Frokost Jule Frokost Lørdag d. 12 Januar kl. 14:00 …                                                     

Det bliver holdt i Dronningestuen, Aktivitetscenter Munkesøen ...               

Esbern Snaresvej 55,  4400 Kalundborg ...                                                            

Mere om det senere ...                                                                                          Så 

sæt lige den dag af ...      Bestyrelsen

22.  Det er en Tirsdag Klubaften Carit og Inger ... vil gerne holde klubaften … kl. 19:00                                                 

Skovengen 3, 4450 Jyderup …

Ring eller send en sms                                      

om i kommer                                            

Carit Nielsen / 22549363

Februar Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

Kalenderen vil fremover være "løbende", arrangementer kan mailes til webmaster, Mogens Larsen:  mogens.larsen@ka-net.dk 

så vil jeg foranledige det indlagt.

Club MC Vestsjælland

Kalender 2019 

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


23. - 24.  Lørdag - Søndag Mc - udstilling                  

Valby

Mc udstilling i Valby … det bliver holdt i Lokomotivværkstedet                        

Otto Busses vej 5 A,  2450 København                                                                     

Over 9.000 m2 skal fyldes med motorcykler,                                                    

udstyr og tilbehør til de tohjulede.                                                                       

De mange m2 betyder at der også vil være prøvekørsler indendørs.                           

Hjemmeside til udstillingen kan findes her :                                  

http://www.magacin.dk/motorcykler/motorcykeludstilling-i-

koebenhavn-skal-gentages/ar8990/     

Marts Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

23.  Det er en Lørdag Generalforsamling Lørdag d. 23-03-19  Holder CMC Vestsjælland Generalforsamling                  

i Dronningestuen,  Aktivitetscenter Munkesøen ...                                          

Esbern Snaresvej 55,  4400 Kalundborg ...                                                                        

Kl. 14:00 ...  Så mød op ...

Bestyrelsen

April Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

06.  Det er en Lørdag Træf Svebølle træf … Torvet Svebølle Centret kl. 11:00-12:30                                                  

Der bydes på kaffe, derefter køres der en tur ...                                              

Som slutter ved Bregninge Grill …                                 

………………………………………………............................................                          

Vi mødes kl. 10:00  V/Hvidebækhallen                                                               så 

kan vi følges ad til Svebølle...

Bestyrelsen                                                     

Arrangør                                      

forhenværende medlem                                                       

Niels Kristiansen / 41278045

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


13.  Det er Lørdag Gavnø Slot Vi glæder os til at byde vores gæster velkommen, til endnu en fantastisk 

sæson på Gavnø.                                               

lørdag kl. 10.00-16.00

18.  Det er en Torsdag                            

( Skærtorsdag )         

Stubbekøbing                  

Motorcykelmuseum

Klik ind på linket :   

https://www.facebook.com/StubbekobingMotorcyklernesHjemby/

27.  Det er en Lørdag                   Egeskov Egeskov fejrer årets første åbningsdag ved,                                                       

at invitere alle der ankommer på motorcykel                                                   

til at opleve Egeskov helt gratis...                                                                          

Tilbuddet gælder kun den 27. april fra kl. 10.00 – 17.00                                         

Egeskov Slot,  Egeskov Gade 18,  5772 Kværndrup.                                     Når 

du ankommer skal du blot følge skiltene og vores hjælpere i gule veste ...                                                                                                                                    

Husk brikker til støtteføder...
Vi kunne jo prøve om vi ku lave en 

tur                                                                          

http://www.egeskov.dk/

27/04 - 04/05   Forårstur til              

Harzen

Jørgen L. - Kurt og Mona …                                                                                     

Vil lave en forårstur til Harzen …                                                                          

Med start Lørdag d. 27-04-19 og hjemkomst lørdag d. 04-05-19 ...         

Men klik lige ind på linket og se ...                                                 

Der er tilmeldingsfrist                               

senest d. 20-12-18                                      

til Mona tlf.  28681210

Maj Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


17.  Det er en Fredag                                

( Store Bededag )

Åbning af                

Sommerland Sjælland

Optoget vil starte fra Westside Racing Service,                                       

beliggende på Møllevej 14, 4460 Snertinge                                                                                                       

Så sæt kryds i kalenderen allerede nu...

Der vil være gratis adgang til Sommerland Sjælland på denne dag for folk 

som ankommer på MC, gælder både fører og evt. bagsæde passager...                                                                                                                       

Vi mødes på OK Tanken i Kalundborg kl. 09:30                                                  

og kører i samlet flok til Snertinge ...                                                                                  

i tilfælde af regn, bliver det aflyst ... via en sms ...

Så lad os prøve at lave en tur                                      

Bestyrelsen                                                  

CMC Vestsjælland

31.  Det er en Fredag Drengerøvsaften i Skælskør :                                                                                  

Fra kl. 15:00

Juni Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

16.  Det er en Søndag Tur … de 4 færger Tur Ise fjorden rundt med 4 færger søndag den 16-06-2019                               

kl. 09:00 fra Ok tanken på sydhavnsvej.                                                                                    

Færge billetten koster 185  for mc og 90 kr. for fører                                             

+ 90 kr. for passager .                                                                                                         

Ta kaffe og en madpakke med, så finder vi et sted at spise på vejen. Vi 

kører over Holbæk - Orø fra start der køber vi billetten.                                                               

I tilfælde af regn aflyser vi .                                                        

https://www.4faerger.dk/

Bestyrelsen

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


Juli Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

06.  Det er en Lørdag Sommertræf                              

i Jorløse

Kære Venner.  Så er det tid til:  Sommertræf i Jorløse!                                

Lørdag den. 6. juli 2017 ...                                                                                       

Mødested Hvidebæk Hallen afgang kl. 1300 ...                                                                  

Klik på Linket, og se ...    Arrangør                                                

Hans Meyerhoff fra Jerslev                                       

Man kan også bare køre med                              

på turen

27. Lørdag i byfestugen Mc. Udstilling Kordilgade Så er der mulighed for at udstille sin Mc. I Kordilgade,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Vi mødes på OK tanken                                                                                                        

Kl. 10 og kører sammen til MC 71                                                                                    

Samkørsel fra Melby Femvej 4                                                                               

klik på linket                                

Arrangør MC 71

August Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

12 - 18  August Kubik og Kultur Jaruplund Højskole … Holsten og Slien rundt på MC                                                          

Adr. Lundweg 2, 24976 Handewitt v. Flensborg                                                                     

Prøv at klikke ind på linket:                                                                 

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


17.  Det er en Lørdag Jubilæums weekend 

madpakketur:

Der er ture både lørdag og søndag i denne weekend, med start kl.10:00 

fra Hvidebæk hallen begge dage, vi vil besøge en del steder som vi har 

været før og nogle nye. Turene vil forgå på Sjælland med Brofaste øer.                                                                                                                

Ca kl. 16 begge dage vil vi vende næsen mod Kalundborg, så vi er 

hjemme senest kl. 18.                                                                                                               

Som udgangs punkt er det en madpakketur, så ha forsyninger med til 

eget forbrug.                                                                                                                                  

I tilfælde af regn vil en eller begge dage blive aflyst.                                                                  

Ps hvis der er nogle der vil bidrage med dele til turene eller en hel dag er 

i velkommne til det, så giv mig lige besked inden weekend-turen ...

Arrangør                                                           

Vores nye Næstformand: Anker            

tlf. 28903556  

jensankerjensen@msn.com

18.  Det er en Søndag Jubilæums weekend 

madpakketur:

Der er ture både lørdag og søndag i denne weekend, med start kl.10:00 

fra Hvidebæk hallen begge dage, vi vil besøge en del steder som vi har 

været før og nogle nye. Turene vil forgå på Sjælland med Brofaste øer.                                                                                                                

Ca kl. 16 begge dage vil vi vende næsen mod Kalundborg, så vi er 

hjemme senest kl. 18.                                                                                                               

Som udgangs punkt er det en madpakketur, så ha forsyninger med til 

eget forbrug.                                                                                                                           

I tilfælde af regn vil en eller begge dage blive aflyst.                                                                  

Ps hvis der er nogle der vil bidrage med dele til turene eller en hel dag er 

i velkommne til det, så giv mig lige besked inden weekend-turen ...

Arrangør                                                           

Vores nye Næstformand: Anker            

tlf. 28903556  

jensankerjensen@msn.com

September Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


8 September   Samsø tur Dagstur Samsø rundt Vi mødes færgehavnen kl. 08:30         Færgen afgår kl. 08:50                                 

Det er nemmest at booke biletter online, de kan bestilles næsten til 

afgang.     Husk retur billet.    Billetter kan også købes ved afgangen.                      

Vi kører en tur rundt på øen med pauser og finder et sted hvor vi kan få 

noget frokost.                                                                                                                                                              

Hjem tur med færgen fra Ballen kl. 17:35  Ankomst Kalundborg ca. 19:00                                                                                                                                           

Hvis de lover dagsregn aflyser vi.                                                                            

Forudbestilte biletter kan ændres helt hen til afgang.

Evt. spørgsmål eller gode forslag til 

turen henvendes til Claus på tlf. 

29896159                                                                                                                   

AFLYST          
Der bliver lavet en ny 

tur næste år.

8. Sept.      Tur til Skovtårnet

Link til Skovtårnet                

https://www.campadventu

re.dk/faq/

Vi mødes kl. 10:00 på OK tanken                                                                            

Herfra kører vi til Skovtårnet ved Haslev         

Evt. spørgsmål rettes til Claus På tlf. 

29896159

Oktober Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

November Hvad Bemærkninger Tilmelding til :

https://www.campadventure.dk/faq/
https://www.campadventure.dk/faq/
https://www.campadventure.dk/faq/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/


06. Nov.  Det er en Onsdag Klubaften

Klubaften D. 06-11-2019 kl. 18:00 hos Mogens og Pia med mad                                        

(gryderet eller lignende) 1 øl/vand samt kaffe og kage.                                             

Klubben betaler, derfor kun for medlemmer.

Tilmelding  til Mogens                              

Senest  d. 30 okt.                                       

Tlf. 21464984 eller mail: 

mogens.larsen@ka-net.dk

December Hvad Bemærkninger Tilmelding til :
15. Dec.  Det er en Søndag Gløgg / Juleafslutning

Gløgg / Juleafslutning hos Inge og Claus                                                                       

Dette foregår 15 December 2019 kl. 14:00                                                

Agervej 18       4400 Kalundborg

Tilmelding til Claus  Tlf. 29896159                                                          

Senest 8 dec. 2019

http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/For%C3%A5rstur uge 17 og 18 - 2019.pdf
https://jaruplund.com/kubik-og-kultur/
http://cmcvestsjalland.dk/onewebmedia/Sommertræf i Jorløse 2019.pdf
https://www.facebook.com/events/2179099405541206/
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