
Arrangør: Chopper Club Aarhuus 
For alle interesserede MC'ister, - store, små, tykke og tynde som kører på Bambusraketter - 
Plastikracere - Touringcykler - Sofacykler - Veterancykler m.m. Prisen for at deltage er: 20 kr. inkl. 
Lodseddel.  
Besøgende uden MC fri entre, men får ingen lodseddel. 
 
Vi mødes i Tangkrogen v. Marselisborg, lørdag d. 29 maj fra klokken 10.00. Her er der opstillet 
øltelt, pølsevogn, madtelt, kaffebod mv., så alle kan få stillet sulten og slukket tørsten. Div. MC-
forhandlere m.v. udstiller på pladsen, så der også er lidt spændende at kikke på.  
Suzuki, Yamaha, Triumph, Honda, Harley-Davidson, Kawasaki, Jinlun og Lifan. Der er også stande 
med MC-camping udstyr, MC-beklædning, tilbehør og solbriller. 
 
Derudover vil der være mulighed for og se Boss Hoss og Trikes og Classic Carʼs bl.a. Mustang og 
Corvette. Aarhus LinedanZe giver 2 opvisninger i linedance i kaffeteltet. 
 
På festpladsen er der højtaleranlæg med information, fælles hygge, snak og løgnehistorier til kl. ca. 
15.30, hvor der lines op til fællesturen som starter kl.16.00. Vi afslutter turen i Tangkrogen. Her er der 
igen hygge med mulighed for at købe kaffe, vand, øl pølser og sandwich m.m. til lave bikerpriser. Der 
er desuden flotte pokaler til den størst fremmødte klub, længst kørende kvindelige og mandlige 
deltager. 
 
Du deltager også i et lotteri med mange gode præmier. Førstepræmien har en værdi af 1.500 kr. 
andenpræmien: 500 kr. tredjepræmie: 500 kr. osv. Lodsedlen får du udleveret ved indgangen 
sammen med informationer om dagens program. Det vil glæde os hvis du, dine venner og evt. klub 
vil være med til at deltage i en spændende dag i motorcyklernes tegn.  
 
Også i år har Chopper Club Aarhus et samarbejde med RaptorMC, som efter paraden vil stå for 
overnatning og hygge ved deres klubhus i Lillering 15 km vest for Århus. RaptorMC afholder deres 
årlige træf samtidig med Aarhus MC parade, så lørdag vil der være tændt op i grillen og plænen 
planeret så overnattende gæster kan få en hyggelig aften og et plan underlag og sove på. Såfremt 
der ønskes overnatning eller man vil vide mere om træffet ved RaptorMC, kan RaptorMC kontaktes 
på info@raptormc.dk eller tlf. 2348 0093.  

 
Yderlig information om arrangementet: Chopper Club Aarhuus: H.C. Iversen Tlf. 4030 4854 Internet: 
hhttp://www.chopperclub.dk - under MC Parade.  E-mail aarhusmcparade@chopperclub.dk 
 

 

Tangkrogen, lørdag d. 29 maj 2010 
 


