
Jysk/Fynsk Fejde 
Så er tiden inde til dette års brag af en rally
Og vi skal ikke bare holde præmiefest, nej vi skal også fejre 
Morsø Motor Sports 80 års jubilæum.
Vi håber, at rigtig mange Hold
tidligere medlemmer af Morsø Motor Sport og officials, der 
senest år har hjulpet os
 
Og til dem der bliver trætte er der også en lille campingplads.
Vi kan desværre ikke tilbyde gratis del
ville, men vi har presset prisen i bund, for alle dem, der har været 
en del af Morsø Motor Sport.
 
Præmie- og jubilæumsfest
   -  - 
   -  - 
og officials, (også offic
 
Camping pr. enhed pr. nat
Incl. strøm, bad og toiletter
Camping åbner torsdag aften hvis der er interesse
 
Tilmelding til: 
morsoemotorsport@gmail.com eller
Jan Hansen, 22352448
 
Betaling, mobilepay 80168
Husk at oplyse din stamklub!
   
 
 

ynsk Fejde 3/8 2019
 

Så er tiden inde til dette års brag af en rally-fest! 
Og vi skal ikke bare holde præmiefest, nej vi skal også fejre 
Morsø Motor Sports 80 års jubilæum. 
Vi håber, at rigtig mange Hold-JFM deltagere, nuværende og 
tidligere medlemmer af Morsø Motor Sport og officials, der 

har hjulpet os, vil være med til at festliggøre dagen.

Og til dem der bliver trætte er der også en lille campingplads.
Vi kan desværre ikke tilbyde gratis deltagelse, hvor gerne vi end 
ville, men vi har presset prisen i bund, for alle dem, der har været 
en del af Morsø Motor Sport. 

og jubilæumsfest   
 , børn u/12  
 , nuværende og tidligere medlemmer 

og officials, (også officials til Fejden)  

Camping pr. enhed pr. nat   
Incl. strøm, bad og toiletter 
Camping åbner torsdag aften hvis der er interesse 

morsoemotorsport@gmail.com eller 
Jan Hansen, 22352448 

80168 
din stamklub! 
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Og vi skal ikke bare holde præmiefest, nej vi skal også fejre 

deltagere, nuværende og 
tidligere medlemmer af Morsø Motor Sport og officials, der de 

vil være med til at festliggøre dagen. 

Og til dem der bliver trætte er der også en lille campingplads. 
tagelse, hvor gerne vi end 

ville, men vi har presset prisen i bund, for alle dem, der har været 

 250 kr 
 150 kr 

, nuværende og tidligere medlemmer 
 100 kr 

 100 kr. 

histed, Koldby, Snedsted, Hvidbjerg 


