
In formation  om  

Harley & Herregårde 2021 
 

HVEM KAN VÆRE MED? 

Alle medlemmer i H-DCDK kan være med, uanset hvor man bor. 

 

KOSTER DET NOGET? 

Nej, det er gratis at deltage. 

Ved tilmelding kan man vælge at købe en særlig Harley & Herregårde t-shirt til minde om 

begivenheden – se længere nede.  

 

HVAD KAN MAN VINDE? 

CAPS Århus/Roskilde har sponseret f ine præmier som fordeles til 1. 2. og 3. pladsen i den 

landsdækkende konkurrence.   

 

Hvis der er f lere v indere af  en eller f lere af  de tre placeringer, så får alle æren af  den 

pågældende placering og en tilsvarende præmie.  

 

Desuden kan distrikterne også have en lokal konkurrence. Se nærmere om det på de lokale 

websites. 

 

HVORDAN DELTAGER MAN? 

Allerførst skal du oprette dig som deltager på dette link: Registrering af  deltager. 

 

Kort ef ter modtager du en e-mail med et link til en personlig foto-mappe på H-DCDK ’s drev, 

hvor du skal lægge dine billeder op. 

 

HVAD SKER DER SÅ? 

Så kører du ud til en herregård, tager et billede hvor man kan se nummerpladen på din 

cykel og med herregården i baggrunden. 

 

Billedet skal navngives med herregårdens navn og så skal det loades op i din personlige 

mappe på H-DCDK ’s drev. (link sendt i mail) 

 

Hvis man ikke må køre ind til herregården, så kan man måske f inde et sted udenfor hvor 

man stadig kan se lidt af  gården eller et skilt, eller andet entydigt kendetegn. 

Du kan også tagge dit billede med position (længde- og breddegrad). 

 

HVORDAN LÆGGER MAN BILLEDER OP I DEN PERSONLIGE MAPPE? 

De fleste skal bruge fremgangsmåden i denne instruktionsvideo: 

https://youtu.be/Pv2O8Zi4YeQ 

Men hvis du har Microsoft OneDrive installeret skal du bruge denne instruktionsvideo: 



https://youtu.be/xBdOjqNKkis 

 

Bemærk: Hvis du ser videoen på din telefon, så skal du vælge fuldskærmsvisning. 

 

Det er også muligt at uploade billeder fra PC/MAC. Det foregår i princippet på samme måde, hvor man 

åbner mappen og henter filer ind fra PC/MAC mapper. 

 

iPhone bugs 

Hvis du har en af  de helt nye iPhone12 så er der ingen muligheder for at omdøbe f ilnavne 

og du kan heller ikke lave en ”app” på startskærmen! 

Derfor er du nødt til at tage billeder med iPhone kamera, og når du kommer hjem, må du 

bruge PC/Mac/iPad, hente billederne ind i et billedredigeringsprogram, omdøbe dem og 

uploade til fotomappen. 

Når du har åbnet fotomappen i Chrome browseren på telefonen eller PC/Mac/iPad kan du 

gemme web-adressen som ”Favorit” så du hurtigt kan f inde fotomappen igen. 

 

Hvis du har en tidligere iPhone så kan man ikke omdøbe f iler i fotomappen! 

Men du kan tage billeder med iPhone kamera, f inde dem i fotogalleriet, omdøbe dem og 

uploade til fotomappen. 

Du kan gemme web-adressen til fotomappen på din startskærm ved at bruge dette ikon  

og vælge ”Føj til hjemmeskærm” – eller du kan lave en ”Favorit” i Chrome browseren. 

 

HVORNÅR STARTER OG SLUTTER DET? 

Der er åben for registrering af  herregårds besøg pr. d. 01. april 2021. 

Sidste registrering kan foretages d. 30. september 2021. 

 

HVILKE HERREGÅRDE TÆLLER MED? 

Kun de herregårde som f remgår af  www.danskeherregaarde.dk  

Der er til gengæld 700 at vælge mellem. 

Hertil kommer et lille udvalg af  herregårde i Sydsverige. Der oplyses om hvilke i forbindelse 

med Distrikt 6, Bornholms Harley & Herregårde weekend. 

 

MÅ MAN BESØGE ALLE HERREGÅRDE? 

Mange herregårde er tilgængelige for of fentligheden – men ikke alle! 

Det er meget v igtigt for H-DCDK, at ingen medlemmer forstyrrer privatlivets f red. 

Så vi henstiller kraf tigt til, at INGEN kører kører på deres HD hvor man ikke er velkommen. 

Så undersøg det venligst på forhånd. 

 

TÆLLER DET MED HVIS MAN BESØGER HERREGÅRDE PÅ EGEN HÅND? 

Ja. Nogle distrikter arrangerer fælles ture til herregårde, men man kan sagtens besøge 

herregårde selv eller i mindre grupper. Det hele tæller. 

 

KAN MAN DELTAGE UDEN AT VÆRE MED I KONKURRENCEN? 

Ja man kan! Dette er også ment som en inspiration til køreture, hvor man så har noget at 

køre ef ter. 

Man kan også sagtens melde sig til og lægge billeder op uden ambition om at v inde noget. 



 

HVORDAN FINDER MAN UD AF HVEM SOM VINDER? 

Ef ter d. 30. september tæller arrangørerne sammen, hvem som har lagt f lest 

herregårdsbilleder op, pr Distrikt og på landsplan. 

Kun ét billede f ra hver herregård tæller med, og kun hvis nummerpladen er tydelig og der 

ikke kan være tv iv l om herregården. 

Kåring og overdragelse af  præmier m.v. of fentliggøres senere. 

 

HVORDAN FÅR MAN EN Harley & Herregårde T-SHIRT? 

Den bestiller du ved tilmelding. 

Du betaler kr. 50 for den. Resten af  beløbet er sponseret af  CAPS Århus/Roskilde og H-

DCDK. 

Betaling skal overføres til H-DCDK på MobilePay nr. 49945. 

BEMÆRK: T-shirten er forbeholdt registrerede deltagere, som har lagt mindst 1 billede op i 

den tildelte mappe. 

 

T-shirten udleveres gennem dit distrikt ef ter nærmere af tale. 

 

HVAD ER DET DER MED WEEKEND HERREGÅRDS TURE? 

Alle distrikter arrangerer en weekend hvor man kører rundt og besøger herregårde i 

distriktet, og har en hyggelig lørdag af ten med spisning og overnatning. 

Alle H-DCDK’s medlemmer er velkommen, uanset hvor man bor. 

Vi håber det kan være med til, at man opbygger et fællesskab på tværs af  landet og får nye 

bekendtskaber på en anden måde end på de traditionelle træf . 

Dato for weekendarrangementer v il blive of fentliggjort på sociale medier. 

 

Har du spørgsmål så henvend dig til understående! 

 

Konkurrenceregler:  

Erik  Jørgensen, tel 42706700, secretary@hdcsj.dk       

 

Upload af  billeder og andet teknik :  

Preben Kristensen tel 40320667, naestformand@hdcm.dk  

 

Bestilling/betaling af  t-shirt:  

Birgitte Rolling, tel 20974684, naestformand@hdcsj.dk 

 

Fælles ture og weekender: 

Kontakt dit lokale distrikt.  

 

FORBEHOLD 



Der tages forbehold for ændringer af ovenstående som følge eventuelle Covid-19 restriktioner eller 

andre indtrufne omstændigheder. 

Alle tvivlstilfælde om udfaldet af Landskonkurrencen afgøres af Hovedbestyrelsen i H-DCDK. 

Alle tvivlstilfælde om udfaldet af lokale konkurrencer afgøres af Bestyrelsen i distriktet. 

 

H-DCDK d. 09. marts 2021 

 


