Moparclub

Om klubben
Hvem er vi ? Moparclub 2013.

Mopar Club Denmark er en landsdækkende mærkebilklub for alle Mopar biler (USA-biler producerede under Chrysler
koncernen, U.S.A og Canada.)

En Mopar bil er en af følgende : Chrysler, Imperial, Dodge, Plymouth, Fargo og De Soto.

Formålet med klubben er at udveksle erfaringer, tips, nyheder og viden om Mopar biler.

Man kan også købe, sælge eller bytte reservedele, biler og andre effekter der kan have medlemmernes interesse.

Vores hjemmeside den vil blive opdateret jævnligt, og hvis I har nogle forslag til emner vi skal tage op, er I velkomne til at
maile jeres forslag til john@almy.dk eller jzb@1-i-mente.dk

En gang årligt afholder vi klubbens træf "Mopar Meet", hvor vi mødes og tjekker hinandens biler ud. Vi forsøger også at
arrangere fælles indkøb af stumper fra USA. De fleste kan nu også selv nemt gøre deres indkøb, se på vores links til Mopardele.

Ved medlemskab af Mopar Club Denmark bliver du samtidig medlem af FDA (Forenede Danske Amerikanerbilklubber)
http://www.fda-biler.dk.

Mopar club Denmark er tillige medlem af Motorhistorisk Samråd (MHS) http://www.motorhistorisk.dk/.

For at blive medlem skal du kunne opfylde nedenstående krav. Vores konto i Spar Bank Nord har reg.nr: 9227 konto:
4580692767 .

Der er mulighed for at betale via bankoverførsel eller kontant til kasserer Thomas Guldving.

Betingelsen for medlemskab af Mopar Club Denmark :

Du skal eje en Mopar bil (USA-bil produceret under Chrysler koncernen). Det er uden betydning hvilken årgang, model og
stand din bil er i, og bilen behøver ikke at være indregistreret.

Kontingent: kr. 500,- årligt, inkl. FDA-kontingent pr 2013.

http://www.moparclub.dk
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Moparclub

Klubbens adresse :
Mopar Club Denmark, Skovbakkevej 22 4340 Tølløse

Kontaktpersoner:

Efter 17:30
John Almy: 26164059

E-mail: john@almy.dk

Thomas Guldving: 51597705

E-mail: thomas@guldving.dk

http://www.moparclub.dk
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