
            

Veterankøretøjsdag den 12. august 2018. 

 
   Det er os en glæde igen i år, at invitere jer til veterankøretøjsdag, hvor MF Ida selvfølgelig indgår i 

arrangementet. Alle køretøjer, lige fra ét hjul og opefter kan deltage, blot de er over 30 år gammelt. Har du 

en stationær motor eller andre spændende gamle ting, er du også velkommen til at udstille den/dem på 

havnearealerne. Man kan køre på Bogø, Møn og Falster og vi vil gerne opfordre jer til, at I stiller op med 

køretøjerne på henholdsvis Stubbekøbing Havn og Bogø Havn senest klokken 09:30, så publikum kan se og 

beundre jeres klenodier. Fra klokken 10.00 er der så mulighed for at krydse Grønsund med MF Ida, og 

ligesom sidste år til reduceret pris, og det kan gøres resten af dagen indtil klokken 18:15 (sidste færgeafgang 

fra Bogø). 

   Hele dette arrangement giver jer mulighed for at få luftet køretøjerne, sparket dæk og få en hyggelig dag 

ud af det. På havnene vil være let kendelige ”Ida-folk” i røde veste, der vil være behjælpelige med råd og 

vejledning. 

   Smør madpakken eller kør ind på en af de mange restauranter/cafeèr der er i områderne, og på havnen i 

Stubbekøbing har Idas Venner opstillet telt, hvor der kan købes kaffe og anden drikkelse. 

 

   I kan også lægge turen forbi:  

 

www.thorsvangsamlermuseum.dk , Thorsvangs Alle 7, Stege. 

www.museumsgaarden.dk , Skullebjergvej 15, Keldbylille, 4780 Stege. 

www.motorcykelogradiomuseum.dk , Nykøbingvej 52 Stubbekøbing. 

www.traktormuseum.dk , Nørregade 17b Eskilstrup.  

 

   Også i år har vi valgt  at lave et alm. rute/landkort, så du kan lave din/jeres egen tur, eller bare kør ud i det 

grønne/blå på må og få.   

 

Tilmelding ikke nødvendig. Yderligere oplysninger på   tlf. 27627029    carstenastrup@hotmail.com 

 

Vel mødt til en hyggedag. 

For alle med eller uden køretøj. 

www.idasvenner.dk  

 

Hans-Willy Rasmussen, Kurt Malini, Niels Høeg og Carsten Astrup. 
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