
 BLUE BERETS MOTORCYCLE CLUB DENMARK 
 ”Even though we call it Freedom, -it is NOT Free. But don’t you worry, because 

 over the years, - brave men and women have already paid most of Your share!” 

 

BBMCDK på nettet: www.blueberetsmc.com 

MC klub for Veteraner 

Åbning af motorvejen 31. marts 2012 
 

Hjælp Blue Berets MC, med at støtte Veteranhjem H16 i Frøslevlejren. 
 

Veteranhjemmet er etableret for at understøtte det arbejde Kammeratstøtteordningen  

gør for at hjælpe veteranerne og deres pårørende, som har fået problemer som følge  

af deres udsendelse i en international mission. 
 

Blue Berets MC markerer åbningen af motorvejen mellem Kliplev og Sønderborg, ved at opstille en 

kolonne MC’er i forbindelse med åbningsarrangementet. For at deltage i kolonnen skal der betales 

et deltagergebyr på 100 kr. som går til Veteranhjem H16 i Frøslevlejren. 

 

Vejdirektoratet har bestemt, at vi må være 300 MC’er, og derfor er tilmelding en nødvendighed. 

Send e-mail til: bbmcmotorvej@gmail.com  

med oplysning om MC’ens registreringsnummer samt navn og adresse. 

Herefter tilsendes betalingsoplysning. Betaling skal herefter gennemføres inden 5 bankdage, ellers 

bortfalder reservation. Når betaling er registreret tilsendes startnummer og kørselsvejledning.  

Startnummer skal medbringes for at få adgang til området på MC. 

Betaling skal være indgået senest fredag d. 23. marts for at få startnummer. 

 

Tidsplan: 

08:00 – 09:55 MC’er, der har fået tilsendt startnummer, samles på parkeringsplads ved  

 Helsam A/S i Ragebøl, Rønsdam 1, 6400 Sønderborg. (700 m fra rundkørsel). 
 

10:00 MC’er kører til rundkørsel og ledes ned på motorvej af politiet. 
 

10:00 – 10:30 MC’ kolonnen opstilles i sporet mod Kliplev umiddelbart før snoren. 
 

10:30 – 11:45 Området åbnes for gående gæster og publikum,  
 

11:45 – 12:15 Officielle arrangementer afvikles med forskellig underholdning. 

  – ALLE MC’er ER STOPPET. 
 

12:30 – 12:45 Taler af officielle personer hvorefter snoren klippes. 
 

 Kort efter snoren er klippet, starter MC kolonnen og kører mod Frøslev. 

 MC startes ikke før kommando er givet fra kolonneleder. 
  

Ca. 13:30 Ankomst til Frøslevlejren hvor der er kaffe på kanderne, bidrag overrækkes 

 til Veteranhjemmet. 

 FN Museet er i dagens anledning ekstraordinært åbent. 

 

Såfremt vejret skulle umuliggøre kørsel, refunderes indbetalte beløb IKKE. 

Vi håber på jeres forståelse, da ingen kan spå om vejret – slet ikke meteorologerne. 

De indbetalte penge overdrages Veteranhjem H16. 

 

Venlig hilsen 

Blue Berets MC 


