INNLANDSGJENGEN 2022
(pr. 25. januar 2022)

Søndag 24. april – VÅRmønstring
P-plassen ved OBS! Rudshøgda. Ved E6 sør for Moelv.
https://www.facebook.com/varmonstring/
Fra kl. 12.00
Dette er en storslått mønstring av motorkjøretøyer av alle slag og
markerer sesongstarten for alvor. Sist dette ble arrangert var i 2019.
Her planlegger Innlandsgjengen en egen klubbstand med utstilling av
noen utvalgte Hondamodeller fra ulike tiår. Dette skal markere klubbens
30-års jubileum. (Rigging av stand fra ca. kl.09.30)

1. mai - Mjøsa Rundt !

Kjempemønstring av motorsyklister. Siden 1972 har denne tradisjonen vokst og vokst og
teller hvert å flere tusen motorsyklister.

Sø. 8. mai - Vårtur
Frammøte ved CircleK, Minnesund fra klokken 11.00.
Avreise Fellestur kl. 11.30
Kjørerute: E6 sørover til avkjøring ved Nebbenes mot Råholt, Nordkisa,
Vormsund, videre (175) til Skarnes. Lunsj på Slomarka Gjestehus.
Videre (209) mot Austvatn, Mo og Sand. Odalsvegen (185) mot Eidsvoll.
Mot Minnesund på 177 og videre på Morskogvegen langs Mjøsa opp til
Espa og Tangen hvor fellesturen avsluttes ved CircleK (Innlandsporten).
Vi ses 8. mai!

12.-13. juni Vålerbana
Classic Racing (nordisk cup)

Dette er virkelig en flott opplevelse for alle som liker fart, spenning, dramatikk
og decibel! CHCN har mange dyktige racingførere som denne helga virkelig får
testet hva de gode gamle er god for :-) Hvorfor ikke legge en eller to dager til
Våler denne helga?

Lørdag ?? Juni - Jubileumsutstilling
CC-Hamar
Kl 10.00 – 17.00
Det jobbes for tiden med å avklare endelig dato for arrangementet, i
samarbeid med grunneier.
Dette blir Innlandsgjengens hovedmarkering av CHCN sitt 30-års
jubileum. Standstelt og materiell i samarbeid med klubben sentralt.
Alle medlemmer oppfordres til å møte fram og delta gjennom hele dagen.
Syklene stilles opp og byens sommerglade får mye fint å se på!
Avstemninger gjennom dagen, med kåringer og prisutdeling før
avslutning. Mer informasjon kommer på Innlandsgjengens facebookside
og på klubbens hjemmeside.

12.–14. august
Årstreff CHCN – Sirdal Høyfjellshotell, Lysebotn

Årets treff er lagt til Sørvestlandet og det spektakulære området med både
Kjærag og Lysebotn! Noter deg tidspunktet. Mer info kommer. Følg med i
klubbladet og på klubbens hjemmeside.

Søndag 18. september
Høsttur

Frammøte 1 (sørfra):
Innlandsporten (CircleK), E6 ved Tangen kl.11.00
Beinstrekk og tankfylling. Avreise mot Hamar kl. 11.30
Frammøte 2 (felles samling):
Haugs Bilsenter (Shell, med 98 oktan), Kappveien 1 ved FV25 utenfor Hamar.
Kl.12.00.
Avreise fellestur ca. kl. 12.15
Kjørerute: Mot Vang, Nybygda og Byflaten før vi kommer ned til lunsj på Veikroa,
Rudshøgda. Etter lunsj går turen mot Nes. Vi kjører Åshøgdvegen mot Ringsaker
kirke, deretter sørover mot Gaupen, Stavsjø og Tingnes (stopp) før vi fortsetter
mot Brumunddal og avslutter turen på Brygga i Hamar.

Kveldsturer gjennom sommeren:

Her er det mange muligheter, men vi nevner spesielt:
Tirsdag kveld: Vormsund (veterankveld)
Onsdag kveld: Vormsund (mc-kveld)
Onsdag kveld: Lillehammer (Lillehammer MC-klubb kjører ukentlige turer.)
Torsdag kveld: Rundkiosken, Gjøvik (mc-kveld)

Kaffetreff utenom kjøresesongen
Siste torsdag i måneden
18.00-20.30
Sted blir kunngjort via facebook og epost.
bhc 25. januar 2022

