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DVM – Tøndeslagning på MC
marts 16 @ 10:00 - 18:00

Svenstrup Gods, Borupvej 94 
Borup, 4140 Danmark + Google Map

kr120

DVM's årlige tøndeslagning 2019 Mød op på

Svenstrup Gods Borupvej 94 v/Borup kl. 10 Efter

tøndeslagningen spiser vi skipperlabskovs i

Hestestalden Tilmelding nødvendig hos Christian

tlf.21649081 Senest den 8/3-2019 Pris: kr. 120,00

Læs mere »

Skruedage hos Niels
marts 23 - marts 24

Hos Niels, Elmevang 3 
Brøndby Strand, 2660 Danmark + Google Map

kr225 – kr400

marts 2019

KJØBENHAVNS NIMBUSKLUB
Den københavnske nimbusklub
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Vores dedikerede medlem Niels Andersen, der

udover at være medlem i kjøbenhavns nimbusklub,

også har sin egen nimbus virksomhed som går under

navnet AndersenNimbus. Niels afholder i år d. 23 &

d. 24 marts skruedage, hvor man kan medbringe

egen nimbus.  Dette fantastiske arrangement kræver tilmelding som gøres bl.a.

ved at besøge Niels �ne hjemmeside her, eller sende Niels en mail

på salg@andersennimbus.dk Pris 225 for 1 dag, begge dage 400.  Kaffe, te, kage

og grill pølse er inkluderet i prisen.…

Læs mere »

Klubmøde ud�ugt
marts 25 @ 18:00 - 21:00

Forstadsmuseet, Alarmpladsen 3 
Hvidovre, 2650 Denmark + Google Map

kr90

I aften mødes vi ved Forstadsmuseet i Avedøre kl.

18,  hvor vi skal se på udstillingen om Familien

Danmark på hjul, som udstiller årets bil i Danmark

gennem de sidste 50 år. Læs mere her

Læs mere »

Fredericia bil og brugtmarked ’19
april 6 @ 8:00 - april 7 @ 17:00

kr100

Fredericia bil og brugtmarked er en messe i Fredericia som forløber over to dage.

Man køber billet pr. dag. på dette link Læs mere om markedet på messens

hjemmeside  

april 2019
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Læs mere »

Åbning af bakken ’19
april 12 @ 17:00 - 22:00

For 436. gang åbner den gamle Dyrehavsbakke i

Klampenborg. Og for 54. år i træk bliver det

markeret med et stort motorcykeloptog fra Nørrebro

til Klampenborg. Traditionen tro vil turen starte ved

Lygten på Nørrebro kl. ca. 17 og gå mod bakken ca.

kl. 19 med politi-eskorte.

Læs mere »

Køreaften
april 22 @ 19:00 - 22:00

Ovrevej, Ovrevej 5B 
Rødovre, 2610 Danmark + Google Map

I aften mødes vi hos Erik - turen går måske forbi

Niels i Brøndby Strand.

Læs mere »

Fladjernstræf 2019
april 26 - april 28

Bisseruplejren, Gammel Strandvej 135 
Rude, 4243 Danmark + Google Map

Fladjernstræf 2019 er igen i år en begivenhed af Initiativtager Ole Sommer

Læs mere »
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Kør til Køge – Køge torv
maj 3 @ 17:00 - 21:00

“Kør Til Køge” arrangerer i samarbejde med Køge

Handelsstandsforening, et træf for biler som er

mindst 25 år. Den 03-05-2019 fra kl. 17:00 – 22:00

på henholdsvis Køge Torv – Personbiler /varevogne op til 3.500 kg. og på

Kulturtorvet ved stationen vil det være Varevogne, Lastbiler og Busser over

3.500 kg. Træffet kræver ikke tilmelding, man møder bare op. Og alle butikker

mm. i Køge er åbne til kl. 22:00.

Læs mere »

Oldtimerløbet 2019
maj 25 @ 8:00 - 23:00

Oldtimerløbet Gråsten - Flensborg afholdes for 29.

gang i år. Læs mere om tilmelding og program på

løbets hjemmeside

Læs mere »

Køreaften
maj 27 @ 18:00 - 22:00

Ovrevej, Ovrevej 5B 
Rødovre, 2610 Danmark + Google Map

I Aften mødes vi hos Erik kl. 18 og kører mod Køge

Læs mere »

maj 2019
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Skagenløbet 2019
maj 30 - juni 1

Skagensløbet: 30. maj – 1. juni med start i Skagen,

med overnatning i Aarhus og Nyborg. Afslutning

bliver på Scandic Hotel i Hvidovre. Se mere på DVM's

hjemmeside

Læs mere »

National køredag
juni 5 @ 8:00 - 17:00

National køredag - mere info følger

Læs mere »

Omø træf
juni 21 - juni 23

I år afholdes Omø træffet d. 21-23 juni 2019. Følg med hos DNT

Læs mere »

juni 2019
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Køreaften
juni 24 @ 19:00 - 22:00

Ovrevej, Ovrevej 5B 
Rødovre, 2610 Danmark + Google Map

I aften mødes vi hos Erik

Læs mere »

DVM – Stjerneløbet 2019
juni 26 @ 18:15 - 22:00

For mere info kontakt Henning på tlf. 21736240

Afgang kl. ca 18:15 Opdateres med mere info senere

Læs mere »

Køreaften
august 26 @ 19:00 - 22:00

Ovrevej, Ovrevej 5B 
Rødovre, 2610 Danmark + Google Map

august 2019

http://kbhnimbusklub.dk/event/omoe-traef/
http://kbhnimbusklub.dk/event/koereaften-7/
http://kbhnimbusklub.dk/event/koereaften-7/
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Ovrevej+5B+R%C3%B8dovre+2610+Danmark
http://kbhnimbusklub.dk/event/koereaften-7/
http://kbhnimbusklub.dk/event/stjerneloebet-dvm/
http://kbhnimbusklub.dk/event/stjerneloebet-dvm/
http://kbhnimbusklub.dk/event/stjerneloebet-dvm/
http://kbhnimbusklub.dk/event/koereaften-8/
https://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=en&geocode=&q=Ovrevej+5B+R%C3%B8dovre+2610+Danmark


« Forrige Begivenheder
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I aften mødes vi hos Erik

Læs mere »
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