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    Dansk Motor Klub cvr:  35 79 07 56   

Dansk Motor Klub inviterer hermed til veterantræf 
– biler og motorcykler – på Fanø strand  

Lørdag d. 29. juni 2019 kl. 14:00 – 17:00 ved Fanø Bad 
 
 
I 1919 blev det første Fanø Motorløb afholdt på stranden ved Fanø Vesterhavsbad. 
Dansk Motor Klub, som dengang – og frem til 1924 – arrangerede de årligt tilbagevendende løb, 
synes det er på sin plads at markere 100-året for Fanø-løbene.  
 
Vi kan ikke som dengang afholde et egentligt konkurrenceløb på stranden, men vil rigtigt gerne se så 
mange veteranbiler/motorcykler som muligt – inklusive passagerer - være med til at festligholde 
begivenheden. Her kan deltagerne så vise eget køretøj frem – og nyde de andres spændende køretøjer 
under en afslappet træfstemning. 
 
En køretur på stranden fra Fanø Bad i nord til Sønderho i syd er en oplevelse som alle med et 
veterankøretøj skal opleve. Mulighed for individuelt – evt. med familien – at tage del i Fanøs andre 
ferieoplevelser - før og efter arrangementet - ligger selvfølgelig lige for. 
 
 

DMK-arrangementet omfatter følgende: 
 

Servering af pølser og spareribs fra grill - øl, vand og vin – telt på stranden 
Hyggelig stemning ved lokalt Jazzband  
Fremvisning af det originale tidstagningsudstyr fra løbene i 1920’erne 
Dækspark og bilsnak deltagerne imellem 
 
 

Tilmelding – senest 2. juni 2019: 
 

Oplys venligst navn(e), e-mail, telefon samt køretøjets fabrikat, årstal og  

registreringsnummer. 
Ved tilmelding indbetales 150,- kr. pr voksen og 50,- kr. pr. barn. 
Beløbet dækker grillmad og drikke 
 
Tilmelding til: Christian Stilov, +45 20 12 62 74, christian@stilov.com 
 
Indbetaling til: Danske Bank: 1551 3162 074431 
 
 
Motorhilsen 
Bestyrelsen - Dansk Motor Klub 


