Barnebikere i Danmark
Å ha med ungene på
barne-MC-treff i Danmark
er skikkelig gøy!
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D

en danske MC Touring Club (MCTC) har siden
1993 arrangert et eget MC-barnetreff der mor og/
eller far kan dyrke MC-interessen og samtidig ha med
sine håpefulle i egnede omgivelser. Treffet er egentlig
en torsdag-til-søndag-affære, men treffplassen åpner
allerede uken før slik at ferierende familier kan være
på treffet lengre. I år var treffet fra 16. til 22. juli, og
vår lille familie syntes dette hørtes såvidt spennende
ut at vi valgte å ta turen til Nykøbing på Falster for å
være der en ukes tid. I begynnelsen holdt treffet til på
MCTCs egen MC-camp rett ved Århus, men er de siste
årene blitt arrangert på ulike steder i Danmark.

M

or Sølvi salet opp på sin Moto Guzzi 750 Breva
mens undertegnede parkerte ungene på 10 og

14 år i sidevogna som er montert på en Moto Guzzi
850 T5. Det var knyttet en del spenning til om ungene
klarte å holde ut med hverandre i såpass trange
omgivelser - og det klarte de. Kanskje både til sin
egen og vår lille overraskelse. Vi valgte å ta turen
innom Skara sommerland i Sverige på vei til Danmark,
for å få noen avbrekk i kjøringen. Denne sommeren
kommer ikke til å gå inn i historien som en solfylt
affære, så vi var naturligvis veldig spente på været.
Men tro det eller ei: Både Skara sommerland og
barnetreffet i Danmark var en solfylt opplevelse, med
unntak av et par små skurer på nattestid.

D

et ﬁne med barnetreffet er at det er satt i stand på
ungenes premisser, samtidig som de voksne også
får koblet av og kost seg. Det tok ca 11 sekunder fra
vi ankom treffplassen til vi ble kjent med de første av
våre nye danske venner. Et par som også kjørte Guzzi
hadde hørt lyden av våre og sporet oss opp idet vi
holdt på å rigge teltleiren. Like etter kom en annen
av våre camping-naboer med bord og stoler til oss.
Ikke før var hadde vi fått teltet på plass, så var ungene
over alle hauger i full gang med å leke med de danske

NABO: Undertegnede på T5’en med Oda (10) bakpå og
naboen Lars i vogna, på vei til nærbutikken for å shoppe.
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ungene. Oda på 10 klaget litt over at hun ikke klarte
å forstå de danske ungene helt, men kroppsspråket
er universelt så det gikk over all forventing. Med tett
oppunder 600 unger og voksne ﬁkk alle sosialisert
seg så mye man ønsket.

E

n uke med grillaftener, zoo-besøk, krokodillemating,
barnedisco, leker og sjov (inkludert MC-mønstring
og diskusjoner rundt de utallige sidevognsriggene
som er på treffet) er faktisk utrolig ålreit både for
unger og voksne. Det hele er lagt opp slik at alle
har det gøy, uansett alder, og det hele foregår i
omgivelser som oppleves trygge og hyggelige for
unger. Både ungene, Sølvi og jeg er enige om at dette
fristet til gjentakelse, så vi tar sannsynligvis turen til
MC-Børnetræf også neste år. Da skal det arrangeres
på Jylland. Vi gleder oss allerede!

T

il MC Touring Clubs børnetreff kommer det ca. 600
deltakere, jevnt fordelt på barn og voksne. Krav om
minst èn MC pr familie som deltar. Bil er tillatt, men
må parkeres utenfor treffområdet. For mer info, besøk
www.mctcbt.dk

KOZ: MC-barnetreffet er lagt til rette
for at ungene skal få opplevelser. Som
for eksempel å klappe en kamerun-sau
i den lokale zoo.

