
 
 

Kære Motorvenner 
 
Vi har nu søsat årets møde på MotorClassic på Charlottenlund Travbane til søndag d. 28. 
maj. Med en, for de friske, Cars and Coffee start fra kl. 0800 til kl. 10.00 hermed et 
sponseret tidligt møde for alle dem som vil have de gode pladser samt en god frisk kop 
kaffe med brød til. 

 

Dagen igennem løbende Cat Walk præsentationer og ærespræmier til deltagende 
køretøjer.  

 

Vi vil have officials og nobiliter på banen fra en tidlig morgen til udvalg til emnerne FDM’s 
MOTORCLASSIC 1-2-3 AWARD, Harald Nyborg prisen, Verner Hancke familiens ærespris og 
ikke mindst årets tema vindere og car’s and bike of the day.  

 

Årets tema er "Vive la France" en forhåbentlig bred og vid samling fra en lang og stor 
produktion af kørende maskiner og materiel.  

 

Vi har i år en deltagelse af en trænet ”black smith” med esse og hammer samt ikke mindst 
dig og dit køretøj.  

 

Vi glæder os endnu en gang til at åbne op til den mere end 125 år gamle travbane i Lunden, 
med masser af plads og rundet af med meget af den rare musik fra den tid hvor Radio 
Merkur gyngede rundt ude i Øresund.  

 

Klubber, reserver gerne plads på track el. perlegruset på kimpolte@hotmail.com. 
DVK's Car Boot Sale og stadepladser: Hr. Mortensen 40 63 14 65.  

 

Gratis indkørsel KUN mod tilmelding! Se www.charlottenlundmotorclassic.dk 
Dog giver FDM medlemskort fri indkørsel for kortholder.  

 
 

Nyt tiltag i denne Kristi himmelfarts uge: 
Fredag d. 26. maj, Køretur i Kongernes Nordsjælland arrangør Køreselskabet for køretøjer før 1940 
En dag med bespisning. Start kl. 0900 tilmelding: Jørgen Sjøntoft, 22 94 01 35, eller mail: 

ericavej39@gmail.com 

 

Lørdag d. 27. maj, arrangeret Køretur med ViaRetro, start kl. 09.00 fra AJ tanken, Skovshoved. 
En kulturel køredag i CPH med bespisning. Tilmelding til Søren Navntoft, mail: sn@viaretro.dk 
 
Motorvenner vi glæder os til at se jer derude! 
 
MotorClassic arrangør: 
Racing-catering.dk 
Kim Polte - 26134229 
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