Holy Riders tur til

Isle of Man - Manx Grand Prix
27. august -6. september 2015

Høsten 2015 har du en unik mulighet for å
være med på et fantastisk mc-eventyr.
Holy Riders arrangerer tur til MC-mekkaet
Isle of Man, og til Manx Grand Prix.
Med på kjøpet – eller turen – besøker vi
Orknøyene og Hebridene.
Vi har fått til et unikt samarbeid med
skoleskipet Gann, og skipet vil være vår
base på reisen. Her har vi full kost og losji,
samt MC parkering på innelukket bildekk!
Lugarene har begge køyer på dørken, og egen dusj/wc.
Avreise blir fra Stavanger, torsdag kveld 27. august, med retur søndag 6. september om
ettermiddagen.
Turen organiseres av Holy Riders MC, mens Skoleskipet Gann som har lang erfaring som
turarrangør, står formelt ansvarlig for den praktiske delen av turen. Turen er åpen for alle
MC interesserte, og blir i første omgang «promotert» gjennom venner og kjente i mc miljøet.

Om turen
Hovedmålet for turen er Isle of Man, og Manx Grand prix. Vi blir her i fire dager, og får med
oss to løpsdager av dette legendariske løpet. Det er et yrende motor og mc liv under hele
festivalen, så de to resterende dagene blir det garantert mye flott og se på.
Manx Grand Prix blir av mange anbefalt foran hovedløpet Isle of Man TT. Det er mindre folk,
og mer fokus på mc og mc sport. Og minst like mye action. Løpsfestivalen går over 2 uker, og
inneholder totalt 4 løpsdager. Det finnes mange forskjellige klasser, fra veteran til nye sykler.
Om Isle og Man er hoved målet, så skal besøket på Orknøyene og Hebridene ikke på noen
måte undervurderes. Vi har en hel dag disponibel til hver av øyene, og får dermed mulighet
til å få et godt overblikk over naturen og severdighetene her. Dette er steder en normalt ikke
bare «streifer innom», så dette er virkelig en bonus.

Isle of Man flyer

Rev 131201

Side 1 av 4

Hvilken tur melder du deg på?




En tur arrangert av Holy Riders MC, hvor skoleskipet Gann har ansvar for reise, kost
og losji.
Mens vi er om bord i båten blir det frivillig opplegg av ulik art. Detaljer kommer.
Det blir ingen «organiserte» fellesturer mens vi er i land, men turforslag vil bli
diskutert og presentert mens vi er underveis.

Vi tilbyr:
 Tur med mye gode folk
 Godt drøs
 Godt fellesskap
 Mye humor
 Unik natur opplevelser





Unike mc turer i unik natur.
Gode MC opplevelser
Rå MC sport



Vær (enten godt eller dårlig….)

Reiserute.
Torsdag 27/8:
Lørdag 29/8:
Lørdag 29/8:
Søndag 30/8:
Mandag 31/8:
Mandag 31/8:
Onsdag 2/9:
Torsdag 3/9:

Lørdag 5/9:
Søndag 6/9:

Oppmøte Stavanger kl. 21.00
Ank. Stornoway (Hebridene) kl. 06.30.
Avgang Stornoway kl. 20.00
(seiler øst for Coll og Staffa)
Ankomst Douglas kl. 22:00
Høyvann 00:50. Ilandkjøring av MC
Race day
Race day
Høyvann 15:27. Ombordkjøring av MC
Avgang Douglas kl. 18.00
(seiler øst av Coll og Rum)
Ankomst Kirkwall (Orknøyene) kl 08.30
Avgang Kirkwall kl. 15:30
Ankomst Stavanger kl. 15:30

Det med liten skrift.











Hensikt med turen: Gode MC opplevelser i godt fellesskap med gode folk.
Dette er ikke en feste tur – men det blir mye fest og moro!
Alt som har med reisen og gjennomføringen av denne, er profesjonelt lagt opp av
Gann.
Resten av turen er lagt opp av amatører for amatører.
Dobbel lugarene har begge køyer på dørk, og lugarene har egen dusj/toalett.
Du har selv ansvaret for sikring av MC ombord. Holy Riders og Gann er ikke ansvarlig
for skader på MC. Ta med egne stropper for sikring.
Turene i land foretas på egen hånd og «på eget ansvar».
Gann er et skoleskip – og det er elever med på båten. Det aksepteres ikke rusmidler /
berusede personer om bord.
Vi må ha et minimum antall påmeldte for å arrangere turen. Oppnås ikke dette,
kanselleres turen og depositumet returneres
Ved innbetalt depositum er plassen din sikret. Depositum tilbakebetales ikke dersom
du trekker deg fra turen.
Små justeringer av reiserute og tidsplan kan forekomme.
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Litt om Holy Riders.
Holy Riders MC er en kristen MC klubb med avdelinger i Norge, Sverige, Tyskland.
Klubbens formål er mål å spre evangeliet om Jesus til mennesker i MC-miljøet.
Se www.holyriders.no for mer info.

Litt om Gann.
M/S Gann er Norges største skoleskip, og drives av
Unge Sjømenns Kristne Forening. De tilbyr utdanning
innen TIP og Maritime fag, og har ca 120 elever.
Se www.gann.no for mer info.

Linker med bakgrunns info
Holy Riders MC:
Skoleskipet Gann:

www.holyriders.no
www.gann.no

Manx Grand Prix:
Isle of Man:

www.manxgrandprix.org
www.visitisleofman.com
www.iomguide.com
www.visitorkney.com
www.visithebrides.com
www.iomtt.com

Orknøyene:
Hebridene:
Isle of Man TT:

Info og Påmelding:
Det meste av infoen finner du forhåpentligvis her i folderen. Har du andre spørsmål, kan de
sendes på mail til Jone.kalheim@lyse.net
Bindende påmelding sendes til jone.kalheim@lyse.net
Bruk «Påmelding til Isle of Man» som emne. Prinsippet er første mann til mølla….
Etter påmelding sendes faktura fra Gann med krav om depositum, 10% av turens kost.
Betalt faktura = sikret plass.

Priser:
Utvendig dobbelt lugar, pris pr person:
Barn, under 16 år:
Innvendig enkel lugar:
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Påmeldings skjema:
Fyll inn / send påmeldingsskjema til: jone.kalheim@lyse.net
Navn:
Adresse:
Telefon:

Mail:

Fødselsdato:
Evt MC klubb:
Annet (allergi etc):
Dobbel lugar, Ja/Nei:
Enkelt lugar, Ja/Nei:
Evt navn på den lugar deles med:
Skal ha med MC, Ja/Nei:
MC type:

Kart over Isle of Man – og Race Route:
Selve «banen» kalles Snaefall Mountain course, er ca. 60,7 kilometer lang og har 226 kurver.
Banerekorden er på under 18 minutt, og snitthastighet på over 200 km/t….
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