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Vi kører med klatten!

DIN

MC-Klatten er en forening af motorcyklister i alle aldre,
hvor glæden ved at køre sammen med andre er i fokus.

mc-Klatten.dK

MC-Klatten er en dynamisk motorcykelklub

Et uddrag af MC-Klattens mange aktiviteter

Året rundt laves der forskelligartede aktiviteter og arrangementer, fx fællesture i ind- og udland, foredrag, træf m.v. Dels for klubbens medlemmer, men
også for andre interesserede. MC-Klatten har således gennem de seneste år
taget forskellige initiativer til glæde for lokalsamfundet, da vi som forening
ønsker at gøre en positiv forskel.

TuRCyKlER
Før hver sæson bliver der planlagt en række køreture til forskellige udflugtsmål og mc-aktiviteter, eller bare en køretur ud i det blå. En af de mange
gengangerne er vores årlige Ø-tur, hvor vi hvert år besøger en af de forskellige
danske øer. Desuden er der generelt stor opbakning til vores sidste fællestur
på året: Løvfaldsturen. Vi har både en pæn og en beskidt Løvfaldstur. Sidstnævnte forgår på off-road motorcykler i den danske natur.

I foreningens vedtægter står der blandt andet at »foreningen skal fremme
motorcyklismens image i den brede befolkning«, hvilket er baggrunden for
initiativerne.

MOTORløb
Klatten Racing Team deltager i forskellige DM-løb. Her benytter vi chancen for
at lave en fællestur. Teamet blev startet i 2012 og tæller nu flere medlemmer,
der deltager i både DM og internationale løb, fx det årlige tilbagevendende
Internationale Classic TT. I Danmark foregår på hhv. Jyllands Ringen, Ring
Djursland og Padborg Park.

Det sociale aspekt og den generelle interesse for motorcykler er langt vigtigere, end hvilken motorcykel du kører på. Vores »MC Park« rummer den mangfoldighed, klubben ønsker at signalere, lige fra ældre til nye motorcykler og
fra off-roadere til sport/touring motorcykler.

SiDEvOgn
I MC-Klatten findes der en del motorcykler med sidevogn, der både køres af
medlemmer med og uden børn. Sidevognsaktiviteterne rummer bl.a. et årligt
træf for motorcykler fra Østeuropa, Kina og Rusland. Vi har dog endnu ikke
haft besøg af hverken kinesere eller russere.
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væRKSTED
I MC-Klattens værksted bliver der skruet flittigt hele året igennem. Der bliver
lavet alt lige fra almindeligt vedligehold, service og andre mindre »operationer« til langt mere gennemgribende og nogle gange komplicerede totalrenoveringer. Indimellem er der sågar nogle medlemmer der bygger ski på deres
off-road cykler og kører til Norge i sne og frost.
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Har du en Valentino
Rossi i maven?
Så bestil en GratiS prøvetur
allerede i dag på tlf. 4048 3675

mC-klatten arrangerer ture til en gokartbane,
hvor håbefulde racerkører kan prøve kræfter
med en Honda CBr 125 r.
regler
Alle kørere skal under træning, såvel som til
konkurrence være iført det rigtige udstyr:
· Styrthjelm af godkendt type.
· Køredragt i et stykke.
· Handsker (uden perforeringer og huller),
der dækker hånden fuldstændigt.
· Støvler.
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adresse
MC-Klatten, Olaf Ryesgade 7e, 6000 Kolding
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Klubdage og -aftener
Tirsdage og torsdage kl. 19 - 23
Søndage (primært fælles ture) kl. 13 - 17.30
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På mc-klatten.dk kan du se læse mere om
klubben og vores aktiviteter. Du er altid
velkommen til at besøge os og få en
mc-snak og en kop kaffe.
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