
 



Efter 10 "Nordtyskland"-ture med traditionelt udgangspunkt i 

Kaltenkirchen, har vi fundet på noget særligt til den 11. udgave og starter 

fra den 13. til den 16. juli. 2023 

en "Special Edition" med start og mål på Elbe Isstadion i Brokdorf /Elbe. 

Denne gang skal det sjove ved at køre med vores "skatte" være den 

absolutte prioritet. Vi besøger blandt andet transporterbroen ved 

Rendsburg High Bridge over Nordøstersøkanalen og Nordsøkysten mellem 

Brunsbüttel og Büsum 

Berettiget 

er enhver motorcykel med og uden sidevogn samt trehjulet frem til byggeåret 1950. Der vil 

også være særklasse og oplæg for "lette motorcykler" fra begyndelsen af 20'erne og for 

"afgifts- og kørekortfritaget "motorcykler frem til byggeåret 1938. Slægtninge og "familiens 

afkom" kan også deltage med yngre motorcykler af passende præstation efter aftale. Hver 

chauffør skal 

har et kørekort, der er gyldigt til deres køretøj. Historisk beklædning ønskes, styrthjelm er 

obligatorisk. 

Type begivenheder 

Turistafgang "Brokdorfer Turm Tour" fredag den 14. juli 2023 

Vores VFV-medlemmer Birgit & Holger Christian og Peter Melchert starter med jer på en 

turisttur over ca.150 km i grupper med rejseledere i retning mod Vesterhavet. På vejen vil de 

introducere dig til landet og folket samt seværdigheder. Der serveres naturligvis også frokost. 

Denne rejse kan bestilles separat 

11. 2-dages VFV/ADAC motorcykel veteran tur "Nordtyskland" lørdag og søndag 15/16 

juli 2023 

I år starter vi på Elben Isstadion i Brokdorf. Startstedet giver os muligheden ny 

At udforske turistruter langs Nord-Østersøkanalen og Slesvig-Holstens nordsøkyst. Begge 

ture har en samlet længde på cirka 220 km med stop ved Nord-Østersøkanalen, Meldorf 

Landbrugsmuseum og naturligvis stop ved Elben og Nordsøen. Arrangementet er designet til 

motorcykler med kileremstræk og blokbremser, det vil sige, at ruter og stier med lav trafik er 

udvalgt. På anmodning er deltagelse i en regelmæssighedsevaluering mulig. 

Entré og adgangsgebyr: 

Entrégebyret er mellem 120 og 180 € afhængigt af køretøjernes byggeår. Entrégebyret inkluderer 

"Brokdorfer Turm" turistturen fredag den 14. juli. (bestilles separat) velkomstgrill fredag aften d. 

14/7, samt alle måltider undervejs lørdag og søndag samt middag med musik lørdag. Campingplads 

med el er tilgængelig. 

En deltagerliste vil blive offentliggjort på www.veteranenfahrt-norddeutschland.com. 

http://www.veteranenfahrt-norddeutschland.com/


Tidsplan 

Torsdag den 13-07-2023 

Ankomst og åbning af camping og sanitære faciliteter på Elben Isstadion i Brokdorf 

Byder velkommen til deltagerne i "Brokdorf Tower Tour" 

Fredag den 14-07-2023 

Cirka 09.00 Start på "Brokdorfer Turm Tour", turistudflugter i grupper med rejseledere over 

ca.150 km i retning af Büsum, Friedrichstadt, med 2-3 pauser inkl. frokost 

undervejs.(bestilles separat) 

Retur til Elben Ice Stadium fra omkring 15:30 

Fra 12.00 ankomst og hilsen af weekendens øvrige deltagere 

Fra kl. 15.00 aflevering af kørepapirer og teknisk eftersyn med præsentation af deltagerne 

Ca 19.00 Fælles grillaften 

Lørdag den 15. juli 2023 

Indtil 09.00 ankomst af de resterende deltagere 

Ca. 9.30. Velkomst af deltagerne og åbning af den 11. motorcykelveterantur "Nordtyskland" 

10:00 Start på 1. etape med pause og frokostpause ved skibsvelkomststationen og 

transportbroen i Rendsburg 

16.00 ankomst til Elben Isstadion i Brokdorf 

19.00 Middag med musik og dans 

Søndag den 16. juli 2023 

 9.30 start på 2. etape motorcykler (ca. 100 km med pauser på vej). 

14.00 slutter Hotel Sell i Brokdorf 

16.00 Præmieringer og farvel til deltagerne 

Campingpladsen er åben indtil mandag den 17. juli 2023 til kl. 11.00. 

Særligt emne" for motorcykelveteranturen "Nordtyskland" 2023 

Efter "Husqvarna" og "Württembergia" til Windmill Rallyes 2012 og 2018 og 

Vi ønsker at deltage i verdensmødet "New Imperial" i Kaltenkirchen 2015 i år 

især de "små" motorcykler fra begyndelsen af 1920'erne og de "afgifts- og kørekortfrie" 

motorcykler bygget mellem 1928 og 1938 og inviterer dem til en særlig præsentation 

 



Wanderer” og “Stock” var som ved siden af de markedsledende 

producenter 

DKW og NSU to specielle motorcykler blandt de "små", som vi gerne byder 

velkommen. 

 

 

 

 

 

 

 

Anmod om yderligere information samt den fuldstændige meddelelse med 

tilmeldingsformular fra 

 

MSC Kaltenkirchen i ADAC, 

Heinz Kindler, Bramstedter Landstrasse 8c, D-24640 Schmalfeld 

Tlf.: 0049 (0) 4191 4660 

E-mail: HeinzKindler@aol.com 

www.veteranenfahrt-norddeutschland.com 

 

Download udbud tilgængelig omkring den 20. februar 2023 


