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En god udfordring… arranger et træf i Morgan klub regi…. 
 
Det er ikke så svært, og slet ikke hvis man bruger nedenstående hints og gode råd. 

Det er vigtigt at læse dokumentet som inspiration, for derefter selv at skabe et 

individuelt arrangement. 

 

Ambitionsniveauet… vi har haft mange dejlige og flotte træf i Morgan klubben, og 
ofte har du nok tænkt… puha, så flot kan jeg ikke gøre det.., jeg må hellere lade være 

! 

Men en ”tur i det grønne” hvor vi kommer omkring fremmede steder for de fleste, kan 

socialt set være lige så god som et week-end arrangement med dans om aftenen…, 

det er begge gode oplevelser og alt der imellem er lige godt. 

 
Find en makker.. især hvis det er et større arrangement. Der er nok altid en fra 

klubben der bor tæt på, eller som du blot ”spiller godt med” – gå sammen, det gør det 

hele meget nemmere. 

Ved at være 2 biler/par, er der 

- en og sparre med 

- den ene er måske god til planlægning, den anden til at finde den smukke tur 

- det er nemmere at skaffe supportere fra 2 familier 
- hele forberedelsen kan være meget sjovere 

- der er dobbelt erfaring at tage fra 

- etc..  

…og har du svært ved lige at finde makkeren, så spørg i bestyrelsen… 

 

Start i god tid… om det kun er for Morgan-folk, at tid er en fjerde dimension vides 
ikke; men lige pludselig er der kun én uge til det hele skal foregå. 

 

Turen… der er mange smukke steder i DK, og husk at ting i din egen hjemegn som 

er dagligdag for dig, kan være smukke og fremmede for de øvrige. 

Begræns længden af turen… 100km er ikke langt i en Ford Mondeo alene en søndag 

eftermiddag uden poster og sociale indslag.. ; men 100km er MEGET langt en lørdag i 
25 Morgans, hvor førerne ikke kan få snøvlet sig sammen til at komme videre til 

næste post fordi der ”lige sparkes dæk” ! 

HUSK: går en del af turen over private veje, parkering på offentlige områder (ikke 

parkeringspladser, men f.eks. rådhuspladser og slotspladser) SKAL der søges 

tilladelse til at køre/parkere. 

 

Hvordan finder man vej… ja, der mange måder at få 25 Morgan’s til at følge 
samme rute, lige fra at ”køre forrest .. og lade de andre følge efter” til diverse 

nedskrevne kørevejledninger, med eller uden kort, foto’s, ”tulipaner”, etc. 

Igen, DU vælger formen og har du brug for hjælp, spørg da blot i bestyrelsen 

 

Startsted… prøv at finde et sted hvor vi kan låne et toilet eller komme indenfor hvis 

nødvendigt. En lørdag morgen i april KAN være meget kold, og hvis du så samtidig 
skal tisse…. ; ja, så er det ikke så sjovt mere. Mange deltagere har måske allerede 

kørt åben bil 2-3 timer INDEN start, og har behov for varme, en kop kaffe, etc. 
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Fortæring… uden mad og drikke.., går det heller ikke at køre Morgan. Som nævnt 

har mange allerede kørt 2 timer til startstedet, så her vil det gøre godt med min. en 
kop kaffe. 

Ellers er det som med resten; det er DIG der sætter ambitionsniveaut og kursen, så 

mener du det rigtige er en sandwich (eller en medbragt madpakke), er det lige så 

rigtigt som en frokost i den lokale goftklub. 

Et stykke frugt, en sodavand/øl eller en kop kaffe kan også være et godt indlæg på en 

lang dag i en åben bil. 
Ligeledes med aftensmad, hvis der er overnatning på træffet vil det være aktuelt med 

aftensmad, her skal DU også blot tage bolden og bestemme menuen og prisniveau – 

og hold som hovedregel drikkevarer uden for ”fælles regnskab”, der er stor forskel 

hvor meget de enkelte vil ofre her. 

 

Hvis startsted er valgt ”til det lokale indkøbscenter – måske på opfordring” kan det 

være at kaffen og rundstykkerne kan scores som ”sponsormad” – det er værd at 
prøve ! 

 

Poster… hænger jo sammen med turen/ruten, og hvem siger der SKAL være poster ! 

Hvis du/I syntes, så har jeg gennem de sidste 15år deltager i MANGE sjove indslag, 

lige fra ”ringridning i Morgan” til ”omvendt gummistøvlekast” – men der jo op til dig/I 

hvad I vil. 
En post kan også være et besøg på et museum, et galleri, en kunsthåndværker butik, 

etc. – det I skal huske er blot TIDEN – det tager lang til at få kaldt alle sammen og 

ind i bilerne igen, så hellere FÅ poster der er tid til, end MANGE hvor der ikke er tid 

nok. 

  

Økonomi… hvad skal et arrangement koste ? – det har været diskuteret alle de år 
jeg har været i klubben/bestyrelsen…, og svaret er stadig ikke fundet. 

Som i alle livets andre forhold gælder jo, at pris og kvalitet hører sammen – så hvis 

ambitionsniveauet er ”hvide duge og kandelabre”, ja så vil det blive dyrere end et 

madpakke arrangement! 

Lige nu – i 2015 vil prisen for et dagsarrangement (morgenmad, frokost, evt. en 

entre) være ca. 150kr./person – med overnatning og aftensmad begynder vi med at 

nærme os en 1.000kr/person – og sådan er det ! 
Som hovedregel giver klubkassen IKKE tilskud til arrangementer, men stiller derimod 

en ”underskudsgaranti” hvor uforudsete udgifter (som f.eks. et afbud der ikke kan 

dækkes ind) dækkes af klubkassen. 

  

Annoncering… vores egne medier – hjemmesiden og bladet er selvfølgelig oplagte 

steder for annoncering af ethvert træf. 
Brug disse, bladet læses af ALLE og hjemmesiden kan informere/opdatere om 

ændringer der kommer til under vejs. 

 

Desuden er der ofte mulighed for lidt ”lokal pressedækning” hvis i siger det til 

lokalavisen – 25 Morgan’s på torvet lørdag formiddag ér en god historie.  

 



 

 
 

3 

 

Tilmelding… regn med at rykke mange gange  - selvom træffet annonceres i god til 

i såvel bladet som på hjemmesiden, er der ofte kun få biler tilmeldt når 

tilmeldingsfristen nås. Derfor, start med at rykke et par uger før – at rykke betyder at 

bede webmasteren om at sende rykker ud gennem nyhedsmailen – for hver rykker 
kommer der 2-5 tilmeldinger, og ofte kommer de sidste tilmeldinger flere (mange) 

dage efter tidsfristen – og du kan endda være ”heldig” at der kommer en eller flere 

der slet ikke er tilmeldt. 

 

 

Spørg blot… som skrevet i indledningen er denne drejebog blot tænkt som en 

”huske-liste” .. indhold, ambitionsniveau, turplanlægning, fortæring, etc.. er alt 
sammen op til DIG/I, men skulle du have spørgsmål til praktikken eller brug for lidt 

hjælp, spørg da én i bestyrelsen. 

 

April 2015 - HK  

 

 


