Bøllinghus MC
MC-UGLERNE

DER ER MULIGHED FOR KØB ØL OG VAND
kl. 19.00 Velkomst og intro af Villy Poulsen
TILMELDING FOR MC-Uglerne: Til Magnus Kolby på: magnus.kolby@mail.tele.dk
TILMELDING I ØVRIGT: Til Anton Ellingsgaard på: apellingsgaard@gmail.com

Der er plads til MAX. 60 personer så det er først til mølle princippet.

kl. 19.10 Indlæg Villy Poulsen
kl. 20.10 Pause (vand og øl)
kl. 20.30 Indlæg og spørgsmål ved Villy Poulsen

Villy Poulsen er tidligere
mangeårig journalist på
bladet "Klassisk Bil &
MC", og tillige en meget
flittig forfatter til mange
bøger og artikler samt en
meget kyndig rejseleder.
Villy Poulsen arrangerer
igen i 2013 fra 23. til 28.
august, en tur til Isle og
Man for danske
interesserede (min. 25
personer) efter
princippet "bedst og
billigst" med fast hotel,
transport med videre.

kl. 21.30 Tak for i dag
Det handler om Isle of Man. Øen midt ude i Det Irske Hav, hvor der hvert år siden 1907 har været kørt TT-løb. Banen er godt 60 km. Lang, har 276 sving, og der køres på
ganske almindelige landeveje. Villy Poulsen har besøgt øen 27 gange, og selv kørt der to gange.
Isle of Man er en smuk ø, vel en smule større end Bornholm, med bjerge på midt øen, og med palmer mod syd, hvor Golfstrømmen varmer klimaet godt op.
Der køres MC-race to uger hvert år. TT-løbene omkring 1. juni, hvor det er det moderne materiel der er på banen – med hastigheder op mod 340 km/t. Det andet løb er
Manx Grand Prix sidst i august, hvor der især køres på klassiske racere, hvoraf de hurtigste har en gennemsnitsfart på tæt ved 200 km/t. Trods adskillige dødsfald hvert
år, både blandt kørere og turister, er der ingen planer om drosle aktiviteterne ned, og det er det sidste sted i verden man kan opleve et løb af denne karakter. Jeg vil
arrangere en rejse for interesserede, og gøre det billigst muligt, men med fast hotel og transport m.v.

