Måndagsträffar DMV 2019
Välkommen till Måndagsträffarna 2019 vi samlas på
Kajen i Hudik kl.18.00 och avfärd kl. 18.30 om inget
annat anges! Andra ev. kommande ändringar se: dmv.se
Alla bör starta från kajen i samlat sällskap med respekt
mot arrangörer och ev programändringar med kort varsel!
OBSERVERA dessa nedanstående ändrade datum!
6/6 Torsdag!
16/6 Söndag!
18/6 Tisdag!
6/6 OBS! Torsdag! 6/6 Säsongstart Motorhistoriska Dagen:
Vi samlas i vår gemytliga klubbstuga kl 11.00 premiärdagen!
Fyll fordon, släp med kuriosa. Köp, sälj, byt eller bara njut av
vår uppstart, mingla runt, prata o umgås. Grillen kommer att
vara tänd för den som vill ordna med sitt medhavda tilltugg
10/6 Granngården: Vi tar en tur till Granngården i Hudiksvall för en
guidad tur om deras verksamhet Medtag eget fika!
16/6 OBS! Söndag! Höglunds verkstäder: Ilsbotippen firar 100 år
Vi samlas på kajen kl.12.00 och åker mot Ilsbo kl. 12.30 där
ställer vi upp fordonen efter anvisad plats. Fika finns att köpa!
18/6 OBS! Tisdag! Strömsbruk: Samling på kajen kl. 17.00 avfärd
17.30 mot Strömsbruks Bilutställning efter anvisad plats!
24/6 Delsbo Byaråd: Vi åker i samlad trupp till Blodmyra Camping
Där finns Mats Svensson som berättar om sin roll som byaråd
Fika finns att köpa!
1/7 Björn Lunden: Mats Sörling tar emot oss där han berättar om
företagets historik och nuvarande verksamhet Fika finns!

8/7 Borka Brygga: Vi åker söderut, till Borka där vi får en guidtur
av Gunter Karl om den gamla fiskerinäringen man livnärde sig
ute på det ”gamla” Borka Fika finns att köpa!
15/7 Nordanstigsträffen: Tore Vennman tar emot oss för ännu en
träff i det idylliska Nordanstig! Vad det blir? Återstår och se!! ☺
Fika finns att köpa!
22/7 Dekra Bilbesiktning: Jonas Dolk tar emot oss och berättar om
företagets historia och nuvarande verksamhet! Fika finns!
29/7 Ryds Bilglas: Vi besöker ett nytt företag i Hudiksvall Ryds
Bilglas där vi lyssnar till vad deras företag har att bjuda på!
Fika finns!
5/8 Huvöppnar/ Lucköppnarträff : vår årligen återkommande
aktivitet där vi träffas i klubbstugan, pratar fordon, kollar
under motorhuven, kollar vad som finns i bakluckan att köpa
(Nostalgiprylar som vi inte blev av med 6/6!)
Serveringen öppen för den som vill köpa tilltugg eller dricka
12/8 Bilmetro Lastvagnar: Disriktchef Ulf Hansson visar runt oss
I deras nya moderna anläggning och hur deras verksamhet ser ut
Fika finns!
19/8 Hjälp Till Liv: Allan Widarsson tar emot oss där han visar oss
Deras ”nya” lokaler och berättar om deras unika verksamhet.
Kassan är öppen för den som vill handla eller köpa fika!
26/8 Verkstadsträff i Ilsbo: Ilsbo Legoteknik, Rolego och Neova
Visar oss Ilsbo`s Verkstäder och dess historik och vardag!
Fika finns att köpa på ”Mässen”
2/9 Avslutning för säsongen med hemlig tur. ☺

Välkomna till Måndagsträffarna 2019
Håkan o Yvonne Tel 070-6449244

