
 
 
 

 
 

Turkalender 2016 
 

www.touringsyd.dk 
 

 
Bemærk vi har to startsteder, adresserne står 

på bagsiden af denne folder. 
 

I Turkalenderen er startstederne markeret med: 
P= Padborg  og  R= Rødekro. 

 

  

http://www.touringsyd.dk/


Marts Mødetid Sted Tur Turleder 

24 10.00 R Vi kører en tur i omegnen af Ribe - tag en madpakke mad. Jønne 

26 10.00 P Vi kører til Træf i Tønder, der er fri hjemkørsel. Frits 

April Mødetid Sted Tur  Turleder 

4 18.15 P Vi genopfrisker vores køreaftaler med en lille tur i området. Lars  

11 18.15 P Vi kører til Kalvø og ser om der er pølser på grillen. Kurt 

18 18.15 R En tur i omegnen, og slutter ved Rodahouse grill i Bolderslev. Frits 

22 09.00 R Egeskov slot holder stort MC træf. Hvis I tager med færgen 

hjem skal I bestille billet i god tid. Hold øje med Dæk Spark   

Ingen 

25 18.15 R Vi tager færgen til Nordals og besøger Erlings skole.  20 kr.   Flemming 

30 08 -17  Kørekursus i Tønder. Tilmeldte modtager program på mail. Jønne 

Maj Mødetid Sted Tur Turleder 

2 18.45 P En tur til Als, vi slutter med kaffe ved Flemmings skole. 20kr  Hans S 

9 18.45 R Løjt Land og lidt rundt i omegn vi slutter ved træffet på Kalvø. Frits 

16 09.00 P Vi tager en tur i det Nordtyske husk pas, Euro og en madpakke. Flemming 

23 18.30 P Julemærkehjemmet vi kører med børnene. Husk at medbringe 

Hjelm og handsker. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen og vi 

finder en ny dato. Hold øje med hjemmesiden. Kaffe 20 kr. 

Flemming 

30 18.45 P Der er planlagt en tur langs med grænsen husk pas. Kurt 

Juni Mødetid Sted Tur Turleder 

6 18.45 P Med små veje til Leck hvor vi gør holdt ved is og kaffe baren. 

Husk pas – og GPS til når der skal findes hjem  
Hans P 

12 09.45 R Vi kører en lidt anderledes tur hvor vi kommer til at køre en 

del på grusveje, alle kan deltage. Tag en madpakke med. 
Matthias  

13 18.45 R Turen går til Skamlingsbanken. Tag selv kaffe med. Kurt 

20 AFLYST  Gril ved Tørning Mølle Vi tænder grillen så den er klar kl. 

19.30.  I medbringer selv hvad i vil spise og drikke. 

Hans & 

Hans  

27 18.45 R Jønne finder nogle fine veje i omegnen af Jels.  Jønne 

Juli Mødetid Sted Tur Turleder 

3 AFLYST  Vi kører til Grenå og besøger samleren Otto Bille med passion 

for Japanske motorcykler. Tag madpakke med. Entre ? 

Bjarne  

4 18.15 R Vi kører til Christiansfeld hvor vi får en guidet rundvisning og 

hører om Brødremenigheden. Entre ? 

Marianne 

11 18.45 R Vi kører til Rømø og ser på bikinier og måske også på en is.  Hans P 

18 18.45 P En hygge tur til Husum. Husk pas. Hans P 

25 18.45 P En tur i området og slutter ved træffet på Kalvø  Frits 



Aug. Mødetid Sted Tur Turleder 

1 18.45 P En tur med den gamle vej til Slesvig, vi raster på havnen. Pas Hans S 

8 17.45 R Vi kører til Årø. I kan også køre direkte til færgen som afgår 

kl. 18.40. Vi kan spise på Årø. 

Flemming 

15 18.30 P Julemærkehjemmet vi kører med børnene. Husk at medbringe 

Hjelm og handsker. I tilfælde af dårligt vejr aflyses turen og vi 

finder en ny dato. Hold øje med hjemmesiden. Kaffe 20 kr. 

Flemming 

19-21   Weekend tur til Lolland Falster og Møn. Tilmeldte vil få 

information om turen tilsendt på mail. Turen starter fredag. 

Hans S 

22 18.45 Obs Vi mødes ved Burger King i Sønderborg, første afkørsel efter 

broen. Herefter kører vi en tur rundt på de små veje på Als. 

Hans S 

29 18.45 R Turen går til omegnen af Skodborg og Skibelund. Kurt 

Sept. Mødetid Sted Tur Turleder 

5 18.15 R Vi kører til Bredebro, hvor vi kl. 19.00 besøger Ecco’s nye 

museums som hedder Æ-Laut. Beliggende over Cafe Sko 

Tilmelding til matthiessen@matronics.dk - senest den 29 / 8. 

Matthias 

12 18.15 P Besøg hos en orgelbygger. Her fortæller Karsten hvordan man 

bygger et orgel. Tag selv kaffe og kage med. 

Karsten 

Frits 

16-18 14.00 R Weekend tur til Ertebølle camping ved Limfjorden. I vil senere 

få information om turen på mail. Turen starter fredag eller før. 

Frits 

19 18.15 R Vi kører til Emmerlev og ser solnedgangen. Flemming 

25 09.15 P Surprisetur. Igen i år bliver der lavet en spændende tur med 

masser af små stop. Mød op, det er ren hygge. Husk madpakke 

Vi afslutter turen ved Grillen i Padborg. 

Calle 

26 18.15 R Årets sidste mandags tur. Vi kører en tur i omegnen og slutter 

ved Roadhouse Grill i Bolderslev. 

Lars 

Okt. Mødetid Sted Tur Turleder 

2 10.00 ? Hvis vejret er godt kører vi en tur. Kig på hjemmesiden. ? 

9 10.00 ? Hvis vejret er godt kører vi en tur. Kig på hjemmesiden. ? 

16 10.00 ? Hvis vejret er godt kører vi en tur. Kig på hjemmesiden. ? 

23 10.00 ? Hvis vejret er godt kører vi en tur. Kig på hjemmesiden. ? 

24 19.00  Sæsonafslutning i Grænsehallerne. Mød op og gør din 

indflydelse gældende. Dagsorden udsendes forud for mødet. 

Turudvalg 

30 10.00 R Igen i år tager vi til det sidste Karolinetræf. Madpakke tur. Hans P 

Nov. Mødetid Sted Tur Turleder 

6 10.00 R Løvfaldstur – men, aflyses hvis der er sne. Jønne 

19 17.45  Jule Buffet bliver i år i Grænsehallerne Kruså, og starter med 

Bowling fra kl. 18 til 19. Invitation udsendes senere. 

Hans P 

 

mailto:matthiessen@matronics.dk


 

Velkommen, til en ny sæson i Grænseegnens Touring Club,  
med masser af godt samvær samt korte og lange ture.  
 

Tidspunkter i kalenderen er mødetidspunkt, enten ved:  
Byens Bedste Grill, Industrivej 11D, 6330 Padborg, (P) eller ved  

Burger King, Kometvej 6, 6230 Rødekro. (R) (Biltema’s parkeringsplads). 

 
Vi kører 15 min efter mødetiden, og tiden bruger vi til at aftale hvordan vi kører 
turen, hvornår vi holder pause, samt hvordan vi kører hjem.  
Her aftales det også hvem der kører forrest og hvem der kører bagerst.   
 

Hold øje med hjemmesiden: www.touringsyd.dk   

Hvis der sker ændringer af et planlagt arrangement, vil det blive skrevet på siden så 
hurtigt som muligt.    
 
Prøv at deltage:  
Der er altid plads til én til, der vil i godt og sikkert køreselskab.  
Du er velkommen til at prøve en tur med som gæst, så du kan vurdere om det er 
noget for dig. Du skal blot være indstillet på, at køre efter de køreregler vi har.  
Du kan se ”Kørevejledning for Grænseegnens Touring Club” på hjemmesiden, 
under Køreregler. Når du har meldt dig ind, får du dem udleveret som et hæfte. 
 
Mød op på en køredag, eller kontakt en fra Turudvalget og lav en aftale. 
 

Generel information:  

Hvis du ønsker at tilslutte dig et andet sted, end det som der står angivet i 
Turkalenderen, så kontakt da Turlederen for at aftale tid og sted. 
 

Vi glæder os til endnu en god og sikker sæson. 
                                           Turudvalget 
 
 
Hans Pedersen:          6075 8070    hp@bbsyd.dk                          Kasserer 
Hans Skrydstrup:         2396 6701    hskrydstrup@bbsyd.dk      Sekretær 
Lars Wølke:                 2234 7139    lw6400@gmail.com              WEB-redaktør 
Frits Andresen:            4010 6406     hafran@mail.tele.dk    Turudvalgsmedlem 
Flemming Markussen:  2382 1036    fmarkussen@mail.dk    Turudvalgemedlem 
Kurt Pedersen          6167 5835   adelbyvej12@mail.dk       Turudvalgsmedlem 
Jørgen Toft:                 2876 2208   jttoft@kabelmail.dk   Turudvalgsmedlem 
 

      

 
Ved opkald fra udlandet husk 0045  

 


