Her starter 2012
Marts måned

2012

Så er sæson startet - jubii
Hej alle.
Så er MC sæsonen i gang og den første GTC-klubtur gik Skærtorsdag til Touring Camps åbning
på Djursland. Der var tre hårdkogte deltagere, Svend, Hans P og Hans S.
Vi startede med -4 grader og sluttede med + 11. Det var lidt koldt at komme i gang men det
var helt vindstille så vi havde en meget fin tur.
Rundstykkerne spiste vi nord for Vejle og middagen på Touring Camp. Der var mange
mennesker og MC’er på Camping pladsen og mange var ved at slå teltet op for at tilbringe
Påsken der. Vi havde fravalgt motorveje både på turen op og hjem igen, dog lykkedes det at få
6 km motorvej nord for Kolding, det var nok en fejl af front køreren men vi havde en fin tur og
så havde vi jo noget at snakke om..

April måned

2012

Karoline, 28/4
Vi startede fra Metroen kl 10.00.
Hans S – Hans P – Ulli – Bent – Lasse – og undertegnede.

Jeg ( min GPS) startede med at tabe ruten, men kom dog tilbage igen.
Efter en kort tur på dele af en gyllesti, fik deltagerne forklaringen på navnet Karoline --- vi var
på hendes fødested – hæ hæ. Den havde ingen af deltagerne regnet ud – fnis
Efter en del snørklede veje, havnede vi på Karoline 13.40. Vi fik den obligatoriske is – sparket
lidt dæk osv. Derefter var der fri hjemkørsel, Lasse og jeg kørte meget direkte hjem med
motorvejen, Lasse frøs kraftigt. Alt i alt havde vi en go tur, mødte en del bekendte, som det
fremgår af billederne
(Flere billeder kommer senere)
Bjarne Bossen

Kegnæs og sydals, 30/4
Turen gik over Dynt til Sønderborg, og videre ud til Vibæk vandmølle som Ulli gerne lige ville
se. Derefter ud til Mommark for kaffe og en is på havnen.
Da det var overstået kørte folk hjem på egen hånd.
Lars W

Maj måned

2012

Vejle ådal, 6/5
Hans P skulle have førte tropperne rundt omkring i Vejle ådal, men da kun 3 mødte op, og
Matthies tilfældigvis havde netop 3 billetter til Padborg Park hvor der var motorløb, ja så blev
det altså det.

Nordtyskland, 7/5
Ulli havde planlagt en god tur rundt i landskabet syd for græsen. Vi endte på et værksted og
museum for veteranbiler.
Vi fik en god fremvisning samt fortælling omkring værkstedet som sætter gamle biler i stand.
Det var noget som trak lange blikke.

Kør-hjem-til, 14/5
Denne gang gik turen hjem til Hans P.

Weserbergland, 17-20/5
Klubtur med overnatning til Weserbergland løb (eller kørte) af staben, og det blev en vellykket
tur.
Anne stod for planlægningen og det havde hun gjort godt - det lød det i hvert fald til, fra de
deltagende.
Det er så også det eneste vi har hørt så mere kommer der ikke om det.

Julemærkehjem, 21/5
En god flok MC var mødt op, for at køre en tur med eleverne på Julemærkehjemmet i Kollund.
Det var igen en vellykket indsats fra os, som gav glæde til eleverne.
Der blev drukket kaffe bagefter, hvor der også blev fortalt lidt om Julemærkehjemmet samt
besvaret spørgsmål.
De er glade for vores arrangement, da vi er de eneste som gør det.
Kan kun opfordre til at slutte op om det i efteråret.

Snaptun, 28/5
Anne havde igen stået for en formidabel tur. En tur hun næsten var ved slet ikke at nå med på
men hun nåede det i sidste øjeblik.
Det gik nordpå ad landeveje, til Jellinge hvor der blev spist frokost.
Øst på det gik, til SnapTun hvor vi fik is på havnen.
På hjemturen over Juelsminde svigtede vores køresystem  øv øv.
Nå men vi gjorde holdt for så at snakke om hvad vi skulle gøre. Efterlade de 3 manglende MC
til egen skæbne eller udsende efterlysning.
Heldigvis fand de os midt i snakken og så gik det sydover, over Vejle mod motorvejen. Da vi
ramte den, fik Bossen's BMW stærk hjemve.
Jeg skulle så se om Yamahaen kunne følge med, det kunne den godt.
Vi nåede vist hjem lidt hurtigere end de andre 
Lars W

Juni måned

2012

Hansaland, 1-3/6
Der er ikke kommet nogen pålidelige efterretninger fra turleder.
Meeeeeen der snakkes meget internt deltagerene imellem om, at det var en rigtig god tur specielt den ene aften på disko-danse gulvet. Jov jov der lyttes i smug for at opstøve noget
sladder. Nå vi får se om der kommer noget til siden.

En tur i det nordtyske, 4/6
Ullis turberetning.
Anne har bedt mig at køre hendes tur den 4. juni, det vil jeg gerne.
Vi kørte gennem Smedeby, under Padborg viadukten, over grænsen og forbi Route 66, Harley
Davidson forhandleren i Harrislee, et lille stop ved Flensborgs Flyvepladsen, Schäferhaus,
forbi Bruno´s Moto Company, Yamaha forhandleren i nærheden af Citti indkøbscentret og forbi
Böwadt & Hansen, Suzuki forhandleren i Jarplund.
Næste stop var i Fördepark, 2 eller 3 kugler is og
igen en lille hyggesnak...
Peter kørte hjem her, fordi han har lidt problemer
med sin ryg. Han havde leget stuntman i weekenden
– men det fortæller han bedst selv om  ti-hi.
Nu gik turen gennem Munkwolstrup, forbi ”Arnkiel
Park”. Den største genskabte storstengrav i
Nordeuropa.
Vores næste stop var ved ”Binnenlanddüne” i
nærheden af Tress sø, og over den 1. lille bro "der
Treene" og til sidst fik vi et ”Blick in die
Schaufenster” von BMW, Triumph, can-am, Kymco
forhandleren G. Wilhelmsen i Oeversee.
Via Haurup og Ellund kørte vi tilbage til Danmark, ved Hær-/Oksevej kørte Ulli til højre, hjem
til Nuebelfeld...
Lars sagde, ”det er koldt – for koldt”, - og det var rigtigt, på min hjemtur ved Classictankstationen i Langballig viste termometer 9 ° !!!
M-mc-v-h Ulli
Tak til Ulli for turen og at han sprang så hurtig til.

Ohlsens Paradis, 10/6

Turen til Ohlsens Paradis og Mariehaven gik desværre i vasken - nærmest regnet væk 
Søndag morgen regnede det helt vildt, og eneste som mødte op var turleder med kone, og Ulli.
Turen blev derfor aflyst til fordel for en kop hjemlig kaffe.
Turen bliver kørt sammen med turen til Kvie sø, søndag d. 15. juli.
Hans Skrydstrup, Turudvalget.

Kalvø, 11/6
Vejret var klart bedre i dag end søndag. Det bevirkede at der var rigtig mange fremmødte ved
Metro grill, faktisk 22 MC'er.
Jytte havde en tur i ærmet - og der gemte den sig godt.
Vi skulle ad kringlede veje til Kalvø, og der kom så meget kringle på, at
vi kørte i cirkel på Åbenrå havn.
Løjt Kirkeby fik vi også set fra 2 sider, meeeen det var planlagt fortalte
turlederen.
Ved Kalvø var der sodavand med chips og kiks som tilbehør til det
traditionelle sparke-dæk, fint serveret fra Jyttes sidetaske.
Enkelte blev grebet af naturen så de skulle gå en tur.
Vi fik oplyst af lokale folk, at der er begyndt mandagsmøder der ved
Kalvø badehotel. Der grilles fra kl. 18 og det vil vi prøve på et tidspunkt.

Det var nu alligevel en god tur, og to nye var med - håber de får lyst til at fortsætte at køre
med os.

Hjemturen foregik sådan i lidt spredt orden.
Lars Wølke, Turudvalget

Tørning Mølle, 18/6
Vejrudsigten søndag for mandagens tur til Tørning Mølle, med planlagt grill, så ikke for god
ud. Ja for at sige det mere præcist - den så meget våd ud.
Turlederene forsøgte at få den aflyst - men Paul-Erik var ikke sådan lige at overbevise, "det
bliver fint vejr - uvejret er jo blæst østover, det klarer op".
Og ja så kørte vi alligevel til Metro grillen og så om der kom andre.
Jonna og Vener, Lars, Paul-Erik og Bjarne mødte op, og vi kørte så ad landevejen op mod
Tørning Mølle. Der kom lidt støvregn det første stykke, men så indhentede opklaringen os
heldigvis.
Hans S med fru Ingrid, Svend og Susanne samt Margit var kørt til i bil og havde tændt grillen
op. Der blev så smidt noget kød på grillen og
vi fik alligevel en hyggelig stund ud af
aftenen. Der blev spist og snakket lidt
Sverigestur, og sluttet af med en kop kaffe til
lige at få varmen inden vi vendte MC
hjemad.
Ja så selv om det ser håbløst ud på
vejrudsigten, så er de MC folk der ikke er
lavet af sukker, ikke bange for lidt regn.
Indrømmet, det er sgu lidt nederen at ønske
man havde varme i håndtag her midt i juni
måned. Hvor fan' er mariehønerne henne kan de ikke snart få fløjet efter godt vejr :-)
Lars, turudvalget

Sverige, klubtur 23-30/6
Der arbejdes på et indlæg fra turen

Is på Rømø, 25/6
WEB-redaktøren syntes ikke at have modtaget noget indlæg vedr. Rømø.
Skyldes måske at WEB-redaktøren var på Sverigestur :-)

Juli måned

2012

Tur til Krusmølle, 2/7
WEB-redaktøren syntes ikke at have modtaget noget indlæg.

Tur til Solitude, 9/7
WEB-redaktøren syntes ikke at have modtaget noget indlæg.

Tur til Ohlsens Paradis, 15/7
Denne gang lykkedes det at komme til Olsens Paradis i tørvejr.

9 personer tog turen til Olsens Paradis, hvor vi hyggede os et par timer. Derefter kørte vi til
Ansager og besøgte Helge Engelbrechts Mariehave, efter en tur på senen og et familiefoto
kørte vi videre til Kvie Sø hvor vi besøgte Pandekagehuset.

Herefter tog vi turen via Baldersbæk, HovborgEjstrup og Askov. I Askov stoppede vi ved
landsbyens gadekær som var usædvanlig smuk med Åkander og Sø Anemoner. Turen sluttede
i Rødekro. Turens længde godt 300 km.
Med venlig hilsen Hans S.

Kør-selv-tur, 16/7.
Var der nogle som kørte - ja så smid et par ord til redaktøren.

Ulli's tur til Tyskland, 22/7
GTC sommerpausetur søndag 22/07
Undertegnede har to gange inviteret lidt spontan til en fællestur, vejrudsigten talte i det
mindst om tørt vejr, og så var det, det var ikke for varmt og vi har fået delvis lidt solskin,
(den 1. gang jeg inviterede som „nymellem af GTC” i oktober 2011, vi var i alt 4 mc)
nu i sommerpausen var vi i alt 12 mc, storsmilet i mit ansigt fra venstreøre til højreøre ;-)
Start: Metrogrill Kruså, Slifærgen Missunde, færgen NOK/Kieler Kanal Sehestedt, Ejderkanal
(bygget af Kong F/7) gamle sluse og bro Kluvensiek, Rendsborg, jernbanebro med
„Schwebefähre”, der er i verden kun 9 af denne slags konstruktioner tilbage, kun 3 stk. i
Tyskland,
den 2. i byen Osten (Niedersachsen), den 3. i byen Mönchengladbach (Nordrhein-Westfalen),
begge ikke for køretøjer, kun for „Fussgänger”, ved „Lotsenstation Rüsterbergen, nordside”
sejlede Luxusliner BALMORAL, fra Brunsbüttel til Kiel, billeder blev „knipset”, på B203 rødt lys,
vejbroen Lexfähre åbnede, en sejlbåd i slusen til Giselaukanal/NOK:
Næste stop: MC-museum Walter Thede, Ostrohe/Heide og i Hennstedt forbi Ducati
forhandleren, til Frederikstad.
Stor tak for selskabet og en hyggelig mc-tur,
Ulli-K-SL, angler-sadelgris
Flere flotte billeder kan ses på Ullis upload side
http://www.pic-upload.de/view-15292845/DSCI3503-k.jpg.html

Kør-selv-tur, 23/7.
Vi var 3 - tre - som mødtes ved Metrogrill. Hans S, Bjarne og Lars.
Efter en længere sludder om ferien, satte vi næsen mod Kapplen. Hans førte an, ad motorvej
uden om Flensburg, og så af nogle dejlige veje med skønne sving. Vejret var godt og det gik
lystigt afsted.
I Kapplen drak vi Bjarnes medbragte kaffe, da ishuset var lukket.
Igen blev der snakket ferie mens vi sad og nød aftenen - Bjarne havde kørt Team Rynkeby til
Paris og jeg havde været 14 dage i England - og stakkels Hans S, der jo aldrig mere får ferie,
måtte bare lytte - de har det hårdt de pensionister :-)
Hjemturen var lige ved at koste lidt buler, da tyskerne jo har det med at slukke lyskurve om
aftenen. Hvem har nu vigepligt for hvem ?? nå ja der skete ikke noget, men det er jo en god
anledning til at mane til forsigtighed.
Ellers var eneste udfordring den lave sol på vejen hjem.
Lars W

August måned

2012

Kaffe hos Margit i Haderslev, 6/8
Paul Erik tog over fra Jytte (som havde taget over fra Bent) for de skulle jo begge til Berlin.
Bent havde egentlig en tur til Genner, men Paul Erik mente bestemt at Margit kunne give kaffe
- og det var hun da med på :-) heldigt for os.
Vi var 5 personer på 4 MC. Paul Erik, Hans P, Svend og Susanne samt Lars der mødte op på
Metro-grill.
Vi tog turen op til Aabenraa, ud over Rødekro, tilbage til Bodum og til Hoptrup, Kelstrup,
Hejsager, Starup og så Haderslev.
Der havde Margit så klargjort kaffe, te, boller og lagkage - jo da, der var nok på bordet :-)
Det blev indtaget med stor fornøjelse, og efter et stykke tid kunne vi så vende næsen sydpå godt mætte.
Tak for god beværtning :-)
Lars W, turudvalget

Dyrehaven i Haderslev, 13/8
Dagens tur gik til Dyrehaven i Haderslev.
Skønt det var en tur jeg ikke vidste noget om hvad gik ud på, fik jeg fornøjelsen af at køre
forrest. Det første stykke vej gik lidt efter min ide om, at hvis vi krydsede lidt op mod
Haderslev så nåede vi nok frem.
Det gav lidt på nogle veje som måske ikke var så velegnede.
Da vi nærmede os Haderslev blev Garmin sat på sagen og så kom vi da også til et ret
hyggeligt sted. Med udsigt over Haderslev dam, sad vi så og fik noget kaffe, og Margit havde
igen noget med. Hun var kørt direkte i bil og ventede på os da vi kom frem.
Nu er der ingen som har sendt et billede til mig som vi kan sætte på af os 9 der var ude at
køre i den faktisk dejlige aften.
Lars W, turudvalget

Fanø, 19/8
Indlæg savnes

Julemærkekørsel, 20/8
Der var aftalt med Julemærkehjemmet, at vi kom en flok MC og gav børnene en tur - hvis de
havde lyst.
Jo som det plejer, så var der ikke mangel på deltagere :-) og børnene var også friske.

Der blev kørt ad to omgange og bagefter var der kaffe og friskbagte boller til os - nå ja altså
efter "vilddyrene" havde været til :-)
Det smagte som altid godt og både børn og voksne var glade.
Ja jeg stiller op igen når det er på programmet.
Lars W, turudvalget.

Skamlingsbanken, 27/8
Hans P stod for dagens tur - hvilket kom som en overraskelse for ham da han mødte frem.
Efter flere påstande om, at det ikke stod noteret noget sted, hverken på den trykte kalender
eller på hjemmesiden, og at han ikke havde forberedt noget - men det hjalp altså heller ikke
noget - så prøvede han en sidste desperat undskyldning "Jamen det er ikke dårligt vejr så det
kan ikke være mig". Vi gav os ikke så han måtte bare lede an 
Så turens forløb var også en overraskelse for ham, for vi kom også ud på en grusvej undervejs
til Haderslev for at samle Margit op.
Fra Haderslev gik det sidste stykke over Hjelsminde op til Skamlingsbanken.

Klokken var nu blevet 20.30 og det var ikke så lyst igen, så kaffen blev egentlig hurtigt
drukket og så gik det hjemad i rask tempo.
Ja helt hjemme stod klokken på 204 km for den aften 

September måned

2012

Hyggetur til Kegnæs, 3/9
Jytte havde planlagt en tur ud til Kegnæs fyr, og hun startede med at dele et stykke papir ud,
hvorpå hun havde kopieret interessante oplysninger omkring fyret.
De fleste var klar over, at det jo var blevet september måned, og at vi derfor startede allerede
kl. 18. Flemming fik heldigvis anvisning fra vores søde grill-pige og fandt os senere ved fyret.
Turen gik over de 7 bjerge til Sønderhav, over Havnefronten i Sønderborg og ud gennem
Høruphav til Kegnæs.
Jytte havde lavet en aftale med Kystudkigger, at fyret var længere åbent end normalt, og vi fik
også en tur ind i udkigshuset, hvor en sød pige var på vagt som Kystudkigger. Hun fortalte
hvad det gik ud på, og hvordan de var organiseret. Det er nu Søværnet som er ansvarlig for
den del.
Derefter var det en tur op i fyret, som jo stadig er i funktion.
Da vi havde kigget nok på sagerne der, kørte vi til campingplads i Drejet men der var ikke lige
noget som var åbent. Heldigvis havde folk selv kaffe med og Jytte havde sodavand.
Hjemkørsel skete som det plejer, i spredt orden.
Tak til Jytte for en god tur.
Lars W, Turudvalget.

Tur til Kalvø-træf, 10/9
Egentlig skulle turen have været en anden tur, men da jeg og flere andre havde set, at der var
træf på Kalvø for sidste gang i år, og at der også var musik på stedet, ja så blev vi enige om at
køre til Kalvø-træf i stedet for.
Vi var en flok på 10 MC der således stak næsen den vej.
Det blev ikke til større omvej, end at vi køret udenom vejarbejdet i Aabenraa. Tilbage på
170'ern mødte vi en anden stor flok MC som også havde retning mod Kalvø.
Da vi kom frem kunne vi så konstatere, at der var mange andre som havde fået selv samme
ide som os. Kendte ansigter dukkede op alle vegne.

Der blev snakket og kaffetørsten blev slukket, enkelte benyttede sig også af, at der var gang i
grillen og sneg en ringridder ned.
Alt i alt en tur, som vi kan overveje at gøre om når sæson igen starter.
Lars W, turudvalget.

Surprise-tur, 16/9
Carl havde lavet årets surprisetur, som skulle køres frem og tilbage over grænsen, via store og
små overgangssteder.
Desværre mødte der kun få deltagere op. Udover turlederen var det Hans P, Werner C, Ulli,
Peter Brodersen, Peter Jacobsen og Jonna og Werner.
Starten måtte udsættes 1/2 time da web-redaktøren havde skrevet 10.45 som mødetidspunkt
på hjemmesiden, medens der i programmet og i den udsendte mail stod 10.15.
UPS - WEB-redaktøren beklager meget.
Men vi fik kun lige startet, da det viste sig at Jonna og Werner var punkteret på sidevognen.
Heldigvis var en af de indkøbte præmier et nødreparations- sæt, som blev taget i brug så de
kunne trille hjem, mens resten af holdet kørte afsted.
Ruten gik over Kupfermühle, Flensburg, Harrislee, Oksevejen til et speditionsfirma i Padborg,
hvor der var 1.stop.
Her skulle der køres i 8 tal på MC'erne og gættes navnet på en medbragt plante, samt hvornår
motorvejen ved Frøslev blev åbnet og hvorledes Yamaha's logo ser ud.
Svarene var hhv. Regnfang, 1978 og 3 stemmegafler sat sammen. Peter Brodersen havde 2 af
de 3 rigtige som den eneste.
Derefter gik turen videre over grænsen ved Vilmkær til Ellund, Gottrupel, Medelby, Weesby,
Bøgelhus tilbage over grænsen ved Lille Jyndevad til Pebersmark og igen ind i Tyskland og
over Bramstedtlund, Ladelund og Westre tilbage til Danmark via en grusvej til Lydersholm.
Kort efter Lydersholm, hvor vi skal dreje til venstre sker der desværre det, at Ulli påkører
Peter Jacobsen. Peter holder sin mc på hjulene, men slår sit ben. Ulli vælter og slår sin skulder
og er noget chokeret, men er ellers (efter hans eget udsagn) ikke kommet noget alvorligt til.
Der skete nogen skade på hans BMW. Højre sidespejl revet af, revner i ventildæksel, oliespild
og skrammer på kåben .
Vi var allesammen berørte over uheldet, men samtidig meget lettede over at der ikke skete
alvorlig personskade.
Vi holdt en længere pause, så alle kunne sunde sig lidt og blev derefter enige om at afbryde
turen. Ulli's BMW kunne køre og Hans P, Werner og Carl fulgtes med ham hjem uden
problemer.
Det var extra ærgerligt for Ulli som havde reserveret autotog og hotel til en tur sydpå onsdag.
Han var dog opsat på at tage afsted, hvis BMW kunne nå at reparere MC'en. God tur til ham.
Heldigvis er det yderst sjældent, at vi har uheld i klubben. Men derfor er det alligevel meget
vigtigt, at vi altid har fokus på sikkerheden, især ved kolonnekørsel. Sørg altid for at holde en
tilpas god afstand til den forankørende.
Venlig hilsen Carl

Vejrstation-tur, 17/9
Bent stod egentlig for dagens tur, men kunne ikke. Så Jytte var hurtig at træde til. Med hjælp
fra Niels, blev der konstruret en tur for at se på målestation ved Linak og broerne.
Skriftlig beretning kommer måske senere.

Sort-Sol, 22/9
Anne skulle have forestået turen til Sort-sol, men hun ville hellere til Tyskland, og så er det jo
praktisk at have Peter i baghånden :-)
Så Peter meddelte at det hele startede fra Metrogrill kl. 17.
Hvad der så ellers skete - ja det er der ikke kommet melding om.

Kør hjem til Bjarne, 24/9
Bjarne havde inviteret til kaffe, denne aften sidst på sæson. Vejret viste sig dog fra en af de
mere barske sider, dog ikke for Bjarne, da han fuld af optimisme kørte i uvejr til Metrogrill.
Dog kun for at konstatere at det var han den eneste som havde gjort.
Derfor blev der ikke ret meget kaffe sludren eller kagespisning.

Oktober måned

2012

Sæsonafslutning afholdtes som det plejer at blive i Grænsehallen.
Referat kan læses under punktet Referater.

November måned

2012

Julefrokost
Den store julefrokost blev afviklet 16. november, i år i Grænsehallens Bowling Center. Der var
23 fremmødte, og vi startede med at bowle i en times tid.
Derefter ventede buffeen, og det var god mad vi fik serveret.
Der var uddeling af præmier til dem som scorede flest poient og den efterhånden pligtige
pakkeleg blev afviklet under stor ståhej.
Kan kun håbe at næste års julestue bliver lige så god.
Lars, Turudvalget.

