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MG Als Weekend 2020 24. – 26. juni 2022
Den internationale MG Weekend vil igen i år være en 3 dages begivenhed, men 
stedet er nyt!

Det vil i år blive afholdt på Mommark Handelskostskole der ligger tæt på det gam-
le Mommark færgeleje ved østkysten på Als.
Stedet byder på alle de faciliteter vi har brug for og der kan tilbydes fine værelser 
til alle – også med børn!
Vi håber igen i år at se rigtig mange børn.

OBS!  
Hunde må desværre ikke medtages på Mommark Handelskostskole!

Foretrækker man camping i weekenden er der 350m fra Mommark Handelskost-
skole reserveret et område på Mommark Marina Camping til MG Als Weekend. 
Kontakt selv Mommark Marina vedr. reservation: tlf. 74 40 77 00

BEMÆRK! 
Campingvogne og mobile-homes henvises også til Mommark Marina Camping!

MG Als Weekend åbner fredag eftermiddag kl. 16, og der vil blive arrangeret et 
”Open air barbecue” (friluftsgrill). 

NYT NYT!! - BEMÆRK!!!! Fredagens grillmad er med i prisen i år
I kan selv medbringe drikkevarer til fredag aften eller de kan købes på stedet.



Vi forventer igen i år deltagere fra udlandet, så der vil være mulighed for gense 
venner herfra samt skabe nye kontakter.

Lørdag har vi selve løbet. 
Vi planlægger i år at starte lørdagens MG Als Løb fra Mommark Handelskostskole 
og køre 2 ruter fra syd til nord på Als i løbet af dagen. Vi vil denne gang komme 
til Nordals og opleve de gamle søer Oldenor og Mjels Sø der har været kunstigt 
drænet i 100 år. De kan nu igen kan nydes efter at man har stoppet pumperne. 
Nordals har fået et helt nyt udseende som deltagerne kan nyde. Der er frokost-
pause midtvejs.

MG Als Løbet slutter på Mommark Handelskostskole hvor der er middag om  
aftenen. 
BEMÆRK !; Drikkevarer må ikke medbringes til middagen lørdag aften!

Søndag er der MG Sport med mini driving-tests af typen, hvor alle kan være med i 
sin daglige bil uden hjelm og specielt udstyr.  
Testbanerne ligger ca. 500m fra Mommark Handelskostskole.
Dagen afsluttes med frokost på Mommark Handelskostskole.

Der serveres morgenmad på Mommark Handelskostskole lørdag og søndag

Glæd jer - det bliver igen rigtigt sjovt - I bliver udfordret, mætte og sportslige, vi 
håber I holder ud i alle 3 dage.

Vi ses
MG Als Weekend komiteen.

Tilmelding senest 4. juni
Til: ”MG Als Weekend”
Gert Jørgensen
Mommarkvej 42
6400 Sønderborg
Email. Gert.joergensen@mgcc.dk
Tlf.: 40 41 67 93 efter kl. 19.





Tilmelding til MG Als Weekend 24. - 26. juni 2022
Fredag
Mødested: Fra kl. 16.00 Mommark Handelskostskole, Mommark.
Aktiviteter: ”Open air barbecue” fra kl. 18.

Lørdag
Mødested: Mommark Handelskostskole, Mommark mellem 8.00 til 10.00
Morgenmad mellem kl.8-9.30. 
Start på MG Als Løbet er kl. 10.00.
Aktiviteter: MG-Als-Løbet er et familie løb til klubmesterskabet.
Middag på Mommark Handelskostskole om aftenen

Søndag
Aktiviteter: MG Sport ”Driving day” Gymkhana og Driving Test. 
Start kl. 9.00 ved testbanerne på Mommarkvej i Mommark
Frokost kl.13
Afslutning ca. kl. 14.

Følgende er indeholdt i tilmeldings gebyrerne for neden;
Fredag; Grillmad, 
Lørdag; morgenmad, frokost eftermiddagskaffe og middag
Søndag; morgenmad og frokost

Medlemsnummer:  .........................................................................................

Kører:  .............................................................................................................

Medkører:  ......................................................................................................

Adresse: .........................................................................................................

........................................................................................................................

MG-Type:  ....................................................................................................... Årgang:  .................................

Jeg/vi deltager I MG-Als-Løb  ❏

Jeg/vi deltager I  Gymkhana  ❏   Driving Test ❏

Børn under 12 år spiser og overnatter GRATIS; antal: ...........
Medbring madras og sovepose til børn til overnatning på værelset

Jeg/vi tilmelder os for:

fredag, lørdag og søndag med overnatning i dobbelt værelse;  1300kr pr. pers.:  __________Kr
fredag, lørdag og søndag med overnatning i enkelt værelse;  1550kr pr. pers.:  __________Kr

fredag, lørdag med overnatning i dobbelt værelse;  900kr pr. pers. :  ___________Kr
fredag, lørdag med overnatning i enkelt værelse;  1000kr pr. pers  :  ___________Kr
 
lørdag, søndag med overnatning i dobbelt værelse;   800kr pr. pers. :  ___________Kr
lørdag, søndag med overnatning i enkelt værelse;   900kr pr. pers  : ___________Kr

fredag, lørdag og søndag uden overnatning   600kr pr. pers. :  ___________Kr

lørdag og søndag uden overnatning   500kr pr. pers  :  ___________Kr

lørdag uden overnatning   400kr pr. pers.  : ___________Kr

Løbsgebyr pr bil  60kr pr. bil: ___________Kr

I ALT    ___________Kr

Beløbet overføres til bankkonto: Reg. nr 8010 Konto: 1087247 
Eller MobilPay: 40 41 67 93 husk navn og medlems nummer SENEST 4. juni

Brug af billeder fra MG Als Weekend (den nye datalov!)
Kryds af her at du er indforstået med at billeder og omtale vil kunne bruges til markedsføring af arrangementet i de 
relevante medier ❏
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