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Sæsonstart til Ribe    24/3 

Så er GTC 2016 sæson på hjul kommet godt i gang. 

Kl. 10 stod 12 MC’er klar på samlingspladsen i Rødekro, til at åbne årets første tur på fine klargjorte 

MC’er   
Og nogle havde også handlet i løbet af vinteren. Thorkild på BMW 1200 RT, og Frits på BMW 1200 GS. 
Et stort tillykke med disse flotte nye motorcykler. 

Velkommen også til de nye medlemmer som var troppet op, bl.a. Henning på Triumph 800, som vil 
dele vores fælles lidenskab med de 2 hjul.  
Også godt og se Boe tilbage på sin MC igen. 

 
 
Efter lidt info om dagens tur til Ribe omegn, så kørte vi først en del mod vest, og senere mere nord på, 
af små sindrige veje, men dog med asfalt.  

Nå ja ja,  nogle stedet var der næsten var blevet flyttet hele marker ud på dem. 
Første kaffestop var i en skov nord for Arild, og solen var nu kommet godt igennem tågen som vi 
startede i.  

Jons kone havde været flittig med bageovnen, og bagt kager som blev nydt sammen men kaffen.  



Herefter kørte vi mod nordvest, for og kommer helt ud til de sidste veje før digerne. Her kørte vi ind 
til Kammerslusen, hvor vores madpakker skulle slagtes. 

       

Det var nu begyndt og dryppe lidt fra oven,  men turen blev holdt på kursen, og efter lidt mere 
kørsel bag digerne, kørte vi lidt nordøst og krydsede Kongeåen. Her blev vi nogle få kilometer inden 
det trak os ned i det Sønderjyske over Kongeåen igen. 

Vi kørte i en pæn buer øst om Ribe, og så ned syd over retning mod Arild, og videre til vores slut sted 
ved Bolderslev, ved grillen som ligger ud til hovedvejen.  
Her stod pølsemutter klar til og svinge lidt pølser over disken, og kaffen var også klar til fri 
afbenyttelser.  

Tak til alle for en god åbnings tur.  
Hilsen Connie og Jønne 

Påsketræf i Tønder  26/3 

10 personer på 8 motorcykler, mødtes i Padborg, for at køre en lille tur som endte ved MC træffet i 
Tønder. 

 



Turen gik ind over Frøslev højmose, ad små kringlede veje, ud over Bajstrup / Tinglev mose, – 
igennem Uge, hvor vi så storken komme flyvende. Videre over Tinglev til Jyndevad – Sæd og syd om til 
Tønder. 

  

     

Ved Vidåens rasteplads holdt vi en lille tisse/kaffepause, inden vi vovede os ind i Tønder. 

Arrangementet var godt organiseret og vi fandt nemt en P plads. 

Vi løb hurtigt på en del af klubbens medlemmer, som havde valgt at køre direkte selv. 

Det er sjovt at se den store forskellighed blandt motorcyklister. 

Nogle kører givetvis MC for selv at blive set, – store læderdragter med farverige / drabelige 
rygmærker, som kan skræmme sarte sjæle, og så gruppen af ”goretex med gule køreveste ”, som 
kører MC for at komme ud og se og nyde naturen, og møde ligesindede, – men der er jo heldigvis 
plads til alle. Stemningen var i hvert fald rigtig fin, og man fik hilst på mange bekendte, – både i veste 
og goretex. 

Efter en pølse, gik turen hjemad hver for sig. 

Foto af Jønne og Hans Skrydstrup 

Hilsen Frits 
Turleder  



Padborg til Rødekro   4/4 

Ja så fik vi kørt sæsonens første mandagstur  det var rigtig godt. 
Der mødte 24 glade GTC medlemmer op på 22 MC'er, det var en dejlig opbakning til denne 
sæsonstart. 

    

Grillen har fået ny udestue, og den blev hurtigt tætpakket af os. Og så kunne vi rigtig få snakket inden 
start. 

Efter folk havde fået spist og klokken var blevet 18.15 trak vi ud for at dagens turleder kunne fortælle 
om hvad der var i vente. 
Folk havde fået lidt spredt regn på vej mod mødested, men det var i småtings afdelingen. 

 

Turen gik over på vestsiden af motorvejen og derfra nordpå ad snørklede veje mod slutpunktet, 
Burger King i Rødekro. 
Mens der blev givet information kom der lidt lyn, og mørke skyer nærmede sig sydfra. Hurtigt blev der 
sadlet op og lagt kurs mod Sofiedal. Der fik vi en lille regnbyge, og kursen blev lagt om mod Fårehus. 



Ja sådan gik det, først vest og så øst - næsten - men vi kom stille og roligt nordpå, og selv om der var 
lidt snavs på vejene, ja så var det en fornøjelig tur. 

Det blev til en små 80 km, og vi ankom lidt i 8 ved Burger King. 

 

Vi var heldig at undgå store regnbyger som har været i området. Men kaffen den er vi ikke heldig med 
på BK. Det tager en evighed. Turudvalget må lige overveje hvilke muligheder vi har, for mange 
mistede tålmodigheden og tog hjem. 

Ellers var det en dejlig start og tak til alle for god deltagelse. 

Venlig hilsen 
Lars W, turleder i dag 

Kalvø      11/4 

Denne mandag var det Kurt der stod for turen. Som ny i turudvalget, så var det hans debut som 

turleder, og man må sige - det gjorde han godt  

Et super godt vejr havde han sørme også sørget for. Det tiltrak i hvert fald en flok på 26 MC'er, så der 
var fyldt godt ud på pladsen. Vi holdt i flere lag. 

 



Vi kørte ud over Kiskelund og ad bagvejen til Kliplev, videre mod Søgård og Felsted. Kolonnen blev 
flere steder meget lang, men det gik rigtig godt. 
Langs fjorden mod Aabenraa og gennem byen for derefter at køre bagom Løjt og den vej til Kalvø. 

Det var nogle gode veje, ja smalle nogle steder, men helt fint underlag. Det gik også godt med 
afsætningen, nu hvor folk selv skal være vågen og vise vej. Det ser ud til at virke, for vi kom alle frem. 

 en meget tilfreds turleder  

Ved Kalvø parkerede vi hvor der nu var plads, og så blev der købt både kaffe og ringrider - og snakket 
på kryds og tværs.  

En stor tak til Kurt for en god tur. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør  

 

 

Rundt om Rødekro   18/4 

GTC er en klub som ikke er bange for lidt regn. Vi behøver ikke høj solskin for at køre en tur, og det er 
vi lidt stolte af, og os i turudvalget hører tit ros fra medlemmerne netop for at gennemføre ture, 
andre ville aflyse. 
Derfor drog jeg også frejdigt afsted denne mandag. 
Jeg var lidt sent på den, så skuffelsen var mærkbar da jeg mødte frem som første MC - kom der 
virkelig ikke andre ? 
Grill mutter gloede underligt ud på mig, og spurgte da jeg åbnede døren "Kommer I, i dag ?"  
Damm it  !!!  
WEB-redaktøren har glemt at læse turkalender ordentligt. Op på MC igen og afsted mod Rødekro. 
Godt at sådan en Yamaha kan flytte sig, selv i den sidevind. Jeg nåede lige at få en burger i hånden og 
så var det mødetid.  



Se så var der jo mødt 8 MC op til aftenens tur, som Frits havde planlagt. 

 

Vi kom godt omkring Rødekro, på en tur ad mindre veje med gode sving. Troede ikke lige der fandtes 
så mange lige i det område.  
Da vi ikke var flere, kørte vi ikke med afsætning. Det gik i rask trav, for Frits var i hopla. Det gik måske 
lidt for hurtigt, og på et tidspunkt blev Hans S nødt til at holde og vente. Der valgte han så at slutte op 
bagerst i kolonnen, og Fru Andresen overtog som nr. 2.  
Det var mærkbart, at hun har krammet på Hr Andresen for det sænkede lige tempoet en nyk som 
passede resten. Så måtte Frits bare vente. 
Og det er jo noget alle GTC'er skal huske, at man ikke skal følge med i et tempo man ikke føler sig 
sikker på.  

Det var en rigtig kringlet tur Frits gennemførte. 

 

Men det var en rigtig god tur, selv om der kom lidt regn. Da vi ikke var flere, så ændrede Frits lige 
slutsted til privaten. Det ville nok også være hurtigere at få kaffen hjemme end på Burger King. 



   

Så vi parkerede foran Kennel Hafran og gik i køkkenet til kaffe.          Jønne med bandana -  

Og så kom der gang i snakken og lakridserne blev spist. 

 

Efter et par kopper kaffe og snak blev det tid til at 
vende snuden hjemad. 

Stor tak til Frits og Hanne for en god tur, og god kaffe. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

 

Tur til Egeskov  - 22/4 

På Jon`s opfordring mødtes vi - en lille flok ved BK. i Rødekro. 

Vi var 9 personer på 7 MC fra klubben – det gode vejr taget i betragtning, havde jeg nok regnet med 
lidt flere – men der var flere som skulle til konfirmationer og andet. 

Der var en anden lille gruppe, som mødtes på samme plads som os, så dem fulgtes vi med. 

 



Turen gik med hovedvejen til den gamle Lillebæltsbro, hvor vi gjorde stop, samme med et par 
hundrede andre motorcyklister. Derfra gik det ned igennem det smukke sydfynske landskab, over 
Assens og videre op til Egeskov. 

 

Koncentrationen af MC på vejene blev tættere som vi nærmede os Egeskov, men der blev kørt pænt, 
og man hilste pænt på hinanden. 

Med over 3000 MC’er kunne man frygte et kaos ved ankomsten til Egeskov, hvor motorcykler kom 
trillende ind i en lind strøm – men det var godt organiseret, og vi fik hurtig parkeret. 

 

Vi brugte et par timer på at gå rundt, 
få lidt at spise (ikke pølser, køen var 
flere 100 m. lang L ) men vejret var jo 
smukt og der er en masser at se på, så 
det var ok. 

 

 

 

Hjemturen gik det lidt kage i. Da vi skulle fra Egeskov, tog Asger og Helene en anden vej end os andre, 
men stødte til os igen ved Middelfart. 



 

Vi holdt lige ind ved Karoline –  Asger og Torkild skulle nu have deres pølse – og for at aftale hvilken 
vej vi ville køre hjem. 

Igen over den gamle Lillebæltsbro, gik turen af små veje langs Kolding Fjord, over Skamling, til 
Hejlsminde, hvor der lige var plads til en softise, inden turen fortsatte af små veje hjem. 

En herlig dag med flot vejr og masser af god asfalt.  
Egeskov oplyser på Facebook, at der var 5200 MC til åbningen. 

Hilsen Frits 

GTC kørekursusdag 

Lørdagens vejrudsigt var svær at blive klog på - ja det svingede sgu noget. Nå men, der var jo kun at 
tage fat i styret og komme afsted, og så måtte tiden jo vise hvor klogt det var. 

Mødested var Tønder køretekniske anlæg, og de 30 tilmeldte var delt på et formiddagshold og et 
eftermiddagshold. 
Formiddagsholdet var mødt op i god tid, så der lige kunne organiseres et rundstykke og kaffe, og kl. 8 
startede instruktionen. 
Jønne bød velkommen og præsenterede dagens instruktører 

 



De var 3, og besad alle et rigtig godt kendskab til MC, kørsel og manøvre. Jo vi var i trygge hænder. De 

fik hurtigt stoppet Jønne i hans fortællestrøm (ham må de åbenbart også have et godt kendskab til 
) og vi fik forelagt planen for dagen. 

 

Efter kort instruktion og opdeling i 3 hold, så var det ud på MC og komme i gang - for som de sagde 
"Jønne det er et kørekursus - ikke snakke kursus" 

 
Ja der var lidt vådt på banen, men regnen var holdt op - og kom ikke igen.  

Det blev en fantastisk dag, og der vil senere komme et mere udførligt referat og flere billeder. Men en 

tak skal der lyde til Connie for serveringen  hun sørgede for kaffe, varme pølser og kage. 

 



Hvilket hun formåede, samtidig med at holde styr på Jønne ikke lavede ulykker. 

Kan oplyse om, at det koster et sideblink når man ikke gør øvelserne ordentligt. Det var ikke helt 
smart at gå i stå midt i forløbet. Så er der kun en vej - ned. Øv øv. 

     

Ja så er det jo godt at Jønne både kan betjene fotogrej og gaffatape så både MC og kørerstolthed kan 
blive lappet. Nå jeg fik det så lært senere på dagen. 

Om eftermiddagen kom andet hold til, og startede med en god opvarmning. Det mindede lidt om F1 
opvarmning for at få varme i dæk - men det gik ikke så hurtigt. 

Foreløbig tak til alle for en god dag - og lærerig.   

Lars W 
WEB-redaktør 

Besøg på STU Sønderborg  - 2/5 

Flemming havde inviteret på kaffebesøg på hans arbejdsplads, som er STU Sønderborg. Det var der en 
god flok GTC'er som ville med på, og der stod 25 MC klar til afgang i Padborg. 

Først gav Hans en velkomst til et par nye ansigter og fortalte om dagens tur. Derefter lidt info om den 
nye måde at køre nr. 2 på. Det vil vi turledere huske at repetere de næste par gange.  

 



Vi kørte så mod Kruså og ned over Kollund. Det var en lang kolonne som Jønne prøvede at få samlet 
på et billede nede bagfra. 

 

Turen gik over Gråsten og over Alssundbroen til Ulkebøldam hvor STU ligger. 
Da selve køreturen var overstået, må jeg sige, at det var en lettelse af opgaven som turleder, at have 
nr. 2 til at sætte af. 
Det er noget vi skal have prøvet nogle gange, for der var da et sted det kunne være bedre. Men det er 
nok vejen frem. 

 
Det er jo altid spændende at opleve andre folks daglige virke, og Flemming gav en god rundvisning og 
fortalte levende om hvad der sker på skolen. 

 



Også ude i baghaven - som er ret stor - med både køkkenhave og fodboldbane. 

Efter rundvisning blev der så serveret kaffe og brød i elevkantinen. Der blev snakket livligt, så det må 
siges at have været en god aften. 

 

Som vi plejer på disse begøg, gav vi hver 20 kr. til kaffekassen.  
Efter en times tid brød de fleste op, og der skal lyde en tak til Flemming for et godt arrangement. 

Venlig hilsen 
Hans S 
Turleder 

Tur langs grænsen   - 30/5 

Endnu en gang blev det mandag aften og dermed tid til en fælles køretur i GTC  
Som jeg havde lovet var vejret fremragende og det havde lokket hele 22 MC ud på vejen, heraf 2 med 
dobbelt besætning! 

 



Der var både nye ansigter og gamle kendinge, heraf nogle på nye maskiner, på pladsen ved Byens 
bedste grill.  
Efter en kort opridsning af turen startede vi ud, i lidt for god tid, men nåede dog lige at få den sidste 
MC med i kolonnen og så var vi 23 MC'er afsted. 

Vi trillede gennem Padborg, Bov og Krusaa hvor vi krydsede grænsen for så at nyde den skønne natur 
omkring Nyhus. Herefter fortsatte vi vestpå med solen i øjnene. 

Vi gled forbi den ene velduftende rapsmark efter den anden og solen skinnede om kap med de 

skønne gule marker. Undervejs blev vi dog ramt af 2 meget lokale regnbyger   

Asfalten slap op og blev skiftet ud med grus, hvilket jeg jo også havde lovet. Grus blev atter til asfalt 
og vi havde efterhånden krydset grænsen et par gange. 

 Åh nej Hans P, hvad vil polisen nu 
Ja Hans P troede lige det var ham de var ude efter - men han slap. 

Vi var nu kommet så langt mod vest, at vi kunne se vadehavsdiget. Vi krydsede grænsen for sidste 
gang, i hvert fald på denne tur, med politiets tilladelse og satte kursen mod sidste stop som var ved 
slusen i Højer. 

 
Ja turlederen må lige kaste et blik og holde øje med de blå blink. 

Her blev vi modtaget af politiet, men da de kunne konstatere at selskabet denne aften udelukkende 
bestod af GTC´s lovlydige medlemmer blev vi overladt til os selv i det vilde vest! 



Der blev fortæret lidt kage og kaffe hvorefter turen var slut og vi hver især trillede hjemad. 

 

Tak for en hyggelig aften og strålende humør. 

Venlig hilsen 
Kurt 

Til Leck med Hans P  - 6/6 

Vejret kan man ikke klager over, slet ikke når det falder på en køremandag i GTC. Solen skinnede og 
lidt vind, og Hans P stod for dagens tur. Det tilbud tog flok på 23 MC kørere og et par passagerer i 
mod. 

Turen gik mod Leck, hvor der ligger en god iscafe. Hans lovede ved start, at der ikke var grusveje, kun 
fast underlag - men dog med noget grus på. 
Han havde også valgt nogle små veje - ja der fik han ret. 

 



Det gik i zig-zag i det grønne område, hvor der både var mark og skov. Og at der var mange drej 
undervejs. Kurt havde travlt med at sætte af, og selv med 23 MC var vi kun halvvejs da jeg blev sat af 
anden gang - og jeg fik også en 3. gang inden slut. 

 

Vi kørte kort på enkelte hovedveje - ja når vi krydsede dem. Ellers var det de smalle veje, som på et 
tidspunkt blev til 2 rækker fliser. 

 

Vel ankommet til Leck, efter en god times kørsel, så blev der købt kaffe og is som kunne nydes foran 
cafeen. 

 



På grund af travlhed i cafeen, gik nogle over vejen til den anden iscafe. Det er jo fint at fordele 
omsætningen til flere. 

 

Efter en lille times tid med snak og kaffe, sadlede vi op igen for at kører hjem. Nogle kørte selv og 
andre fulgte Hans tilbage til Padborg. Her var kursen mere direkte og vi krydsede grænsen ved 
Pluskær, hvor en patruljevogn holdt og kiggede efter grænseoverløbere. Vi kørte igennem uden 
problemer. 

Tak for en god tur til Hans P, og dejligt selskab fra øvrige. 

Lars W 
WEB-redaktør 

Søndags grustur     - 12/6 

Turen gik ad hovedsagelig små veje og enkelte grusveje. 
Vi kom steder hvor ingen af deltagerne har været før, f.eks Ulvemosevej 
og Hornsevej.  

 

På vej mod Kristianshåb kro 

  



Jejsing bjerg blev også besøgt. Det er der nok ikke mange der har besøgt på motorcykel. Vores 
medbragte madpakke blev nydt på Kristianshåb Kro og Camping ved Sottrup. 

  Madpakke nydes i det fri 

I øvrigt et godt sted at tage hen en fredag, lørdag eller søndag aften, 
hvor de serverer rigtig god mad til billig penge. 
Turen fortsatte mod vest. Vi var helt i Rudbøl og kørte så gennem kogen 
op mod Møgeltønder. Igen et pænt stykke med grusvej. 
Gallehus blev besøgt med et lille stop ved Gallehusstenene. 

   Der læses om guldhornsten 

Så gik det gennem Dravedskov, (grusvej) hvor der blev holdt kaffepause 
på rastepladsen midt i skoven. 



 

Efter pausen blev kørt mod Tønder, over Sæd og til Tinglev, hvor dagens 
tur sluttede. 
Ialt ca. 180 km. uden så meget som en dråbe regn. 
Tak til deltagerne for en god dag. 

Hilsen Matttias 
Dagens gæste-turleder 

Skamlingsbanke    -   13/6 

Nå ja - efter nogle rigtig gode dage, ja så kan man vel sige, at de højere magter fordelte sol og vind 
lige. Denne mandag, ja den så da ikke indbydende ud. Det havde givet regn i løbet af dagen, men det 
var hørt op ved 18-tiden, og så kan man jo sagtens tage med på GTC's mandagstur. 

Kurt skulle finde vejen til Skamlingsbanken, og det gjorde han. Undervejs fandt han nogle gode veje at 
kører på, så turen derop gik godt. 

 Ruten fra Burger King til Skamlingen og retur. 

Den ser jo meget regulær ud, men der var da sjove krøller, bl.a. i Haderslev, hvor 
vi lige skulle se et ny-moderne arkitekt tegnet hus - tror det var det - selv om vi 
ikke rigtig fik så meget tid til at beundre,  

  



men her ligger det så man kan selv kører op og kigge. 

 

Eller var det indlagt repetition af kørekursus ? Ja hvem ved  

Nå men vi kom til Skamlingen og der var ikke mange folk. Et par enkelte andre vindblæste personer 
kom forbi. 

 
 

De 7 hårdføre GTC'er nåede frem (efter endnu en kørerkursus øvelse) 

Det havde været overskyet hele vejen, men det holdt tørt. Vi var dog flere som havde valgt det tykke 
kørerudstyr i stedet for det lette læder outlook. Godt man ikke havde fået hevet foret ud af goretex. 

Kurt havde skrevet, at man selv skulle huske kaffe. Men på sit besøg i Netto blev han inspireret af 
mærkaten "Stop madspild" på nogle gode wienerbrød stænger. Det kunne han kun gå ind for, så der 
blev lige købt 5 stænger med. 



 

Det hjalp vi gerne med at sætte til livs, for Kurt skulle da ikke have gjort det forgæves.  
Efter noget snak og sjov om bordet, gik vi ind og kiggede på udstillingen om Skamlingens tid. Det 

føltes som om, at et par af gutterne fortalte om det efter erindring ? men det er vel også muligt  

Kurt havde regnet med fri hjemkørsel, men vi syntes alle han skulle kører forrest hjem. Og det var da 

meget godt, for så fik vil lige en vende-øvelse mere  

 

Men det var nu alligevel en rigtig god tur, så tak Kurt for det. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

  



MCTC lagkage på Kalvø   -  27/6 

I anledning af MC Touring Club har fødselsdag, så var der arrangeret kaffe og kage på Kalvø. 
Vi havde i god tid annonceret denne ændring her på hjemmesiden, så vi håber det lille fremmøde 
skyldes vejret. Der var 6 som mødte op i Rødekro og vi kørte den korte tur til Kalvø Badehotel. 

 

Da vi kom var der kun Jønne og Connie samt Klaus og Kirsten fra MCTC under parasollerne. Klaus og 
Kirsten var dem som havde kagen med.  
Ja det var lidt fugtigt - men vi er jo ikke lavet af sukker. 
Der var sørme også musik til at underholde. 

 

Efterhånden kom der lidt flere til på MC, men vi må nok sige at GTC var rigtig godt repræsenteret. Der 
var også nogle stykker som havde valgt bilen - men de var fra andre klubber. 



   

Ja det sparsomme fremmøde af MCer - der var god plads alle steder. 

Klaus fra MCTC fik en god fortælling af Hans S og Jønne om hvad GTC er for en klub. 

   

Ja der var kage nok - den smagte godt 

Inden vi kørte derfra skulle vi lige have et gruppefoto af GTC. 
Klaus og Kirsten fra MCTC skulle selvfølgelig med i dagens anledning. 
Vi udgjorde nok 2/3 af de besøgende på dette tidspunkt. 

Da klokken var blevet 19 - vores sædvanlige køretid - ja så kørte nogen hjem, men 5 fortsatte en lille 
tur med Jønne. Det var nogle gode veje vi kom ud på der, men det bedste var nok, at turen sluttede 
hos Connie og Jønne med kaffe i udestuen. 

Tak for kaffe og kage til MCTC, og til Jønne for en god tur og kaffe. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

  



Christiansfeld   - 4/7 

Mandagen var heldigvis i klemme mellem regnvejrsdage, og det betød en flot og solrig aften  

Der var 30 personer på 26 MC mødt op i Rødekro. Vi skulle under Jønnes ledelse kører til 
Christiansfeld, hvor Marianne T's søster Jytte, ville give en rundvisning. 

Jønne måtte ty til motorvejen for at nå det til tiden - men kun et kortere stykke. Vi skulle lige ud på 
nogle af de gode veje med sving først. 
Der var nu ingen problemer denne gang med at komme af E45, det gik fint selv om vi var så mange. 

Ved ankomst til Christiansfeld stod Marianne og viste os på plads, og Peter med Birgit bagpå var der 
også, så det var 33 GTC'er til kaffe. 

 

Men først skulle vi lige kigge lidt på bygningerne og hører lidt historie om husene. Med udgangspunkt 
omkring fontænen ved kirken, som er byens midte, fortalte Jytte (længst til højre) hele forsamlingen 
om husene og bl.a. sprøjtehuset - som nu er toiletbygning. Ret ironisk, men navnet stammede fra dets 
tid som brandstation. 

 



Vi kom lidt rundt og som det ses, ja så var det godt vejr og sol. Ned langs hovedgaden vi gik, og fik 
mere historie. 

   

Ind i en baggård kom vi også, og her fik vi så krydret fortællingen med Jyttes personlige oplevelser 
som beboer, og ikke mindst hvem der er den bedste honningkagebager i byen. 

Et smut forbi deres Gudsager - som vi kalder kirkegård - hvor der også blev fortalt om deres lidt 
anderledes måde håndtere dette på. 

 

Vi endte ved startstedet hvor der var dækket op til 
kaffe og kage. Mens vi fik det, gav det lidt mere 
fortælling om hvad Brødremenigheden er for noget. 

Undervejs fik vi et forslag til en ny tur, nemlig at 
besøge kakkelovns smeden som også hører til der. 
Det tog vi Jytte på ordet og det kommer på 
programmet på et tidspunkt. 

 

Tak for en god aften til Jytte, og til Marianne - for hun havde bagt kage. 

Og til Jønne for køreturen, og billederne - som han plejer  

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

 



Husum med kaffe   - 18/7 

19 personer mødte op på 17 mc’ er,  i Padborg en dejlig mandag aften. 

Vejret var lige som man kunne ønske sig, det var ikke for varmt og det blæste ikke. Turen var planlagt 
af Hans P. som er ekspert til at finde små og gode veje med fast underlag. 

Efter instruktionerne var overstået gik det så ned over Ellund, Osterby, Schafflund, Nordhacksted, 
Goldebek, Arlewatt, og til Husum. 

   

Da vi ramte Husum var der ebbe i Husum havn, derfor lå alle både på bunden af havnen i et mudder 
underlag, det så mærkeligt ud. 

Man skal være gjort af noget særligt hvis man investerer mange penge i en lystbåd og den så to gange 
i døgnet ikke kan bruges fordi den ligger på bunden og tilmed i mudder. 

Hans P. havde planlagt det hele så ishuset var også blevet valgt ved hans prøvetur sidste uge, så den 
blev indtaget og sædvanen tro så var de tyske vaffel is store. 

Efter hyggesnak på havnen og de forskellige foto scenerier 
overstået så gik det hjemad, igen med afsætning, men denne gang 
den hurtigste vej som var B5 og B200 mod Flensborg. 

Vi sluttede i Padborg hvor vi startede, her kunne vi hilse af og køre 
hver til sit. 

Tak til Hans P for en rigtig fin tur. 

Skrevet af Hans S. 

Rømø Bikini og is  -  11/7 



Dagen igennem havde vejret budt på en blandet oplevelse, men vejrudsigten havde hvis nok sagt 
noget andet !!!!!! 

 

Men der mødte 11 MC’er med 4 pasagere op i Rødekro, og alle var friske. Hans S var endda mødt op 
med hel 3 generationer ( Kong Hans – Kronprins Hans og Lille Prins Hans ) herligt. 

 

Hans P havde turen og fortalte lidt om turen, som skulle via kringlede veje til Rømø, og der skulle vi 

have en Is  og så hvis det ikke var bikinier og se på - ville Hans S selv trække i det jubilæums aktie 

dress  ( skulle hilse og sige at vi slap for synet hi hi ) 

 



Vejret var fint et godt stykke vej derover af, men til sidst gik der så meget hul på nogle skyerne, og 
nogle stykker måtte have monteret våddragten. Men det blev tørt igen, og med den meget vind der 

var, blev vi hurtig blæst tørre igen - næsten da  

 

Turen var på ca. 85 km på som altid gode veje, den direkte vej derover er vel på ca. 40 km så godt kørt 
Hans og tak for turen  

Hilsen Jønne 
dagens gæsteskribent - det var også godt gjort 

  



Kalvø ad omveje   -  25/7 

Frits havde denne sidste tur med udgang fra Padborg, da grillen som nævnt ovenfor lukker på søndag. 
Vejret havde været noget omskiftende men der mødte da 19 MC op. 

Vi blev ført ad snoede veje i det tempo Frits plejer at køre i, og det er i rask trav - for rask syntes 
nogen, og ok det gik stærkt, men man er jo stadig selv herre over sit håndtag. Men det er måske svært 
ikke at blive grebet af stemningen - ja det medgiver jeg gerne. 

   

Frits havde lovet en del sving, men det blev også til en hel del afsætninger, og da jeg startede sidst, og 
blev sat af 3 gang, ja så her der været over 48 hjørner. 

Han havde også skrevet at det kun var asfalt, men det er jo Frits, og derfor fik vi da lige 20 meter med 
grusvej - han kan ikke helt undvære det. 

   

Men vi nåede frem til Kalvø, og der var noget bedre besøg denne gang, end sidst vi var der. 

Tak for en god tur skal der lyde til Frits. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 



Storkeby med Jessica  -  31/7 

Storketuren i søndags var fantastisk med jer alle sammen. Har hørt fra jer, at det var en supertur, som 
kan gentages, måske næste år.  
11 MC’er plus 4 passager mødte op i Padborg. Helene og Asger gav rundstykker med pålæg til os på 
en lille P- plads i Tyskland, fordi de ville vise deres glade for initiativet. Mange tak! 

   

Vi var meget heldige med vejret. Hver gang vi spiste skinnede solen. Derfor spiste vi 3 gange og til 
sidst med solbriller på. Efter rundgang i storkebyen Bergenhusen, var pattegrisen, laksen og en koldt 
bajer klar til os. 

   

Turen havde mange sving, god og dårlig asfalt, nogen gange var kørefladen på 50 cm brede på 
betonfliser. Ahhh ja, da var der nogen som opdagede at jeg kørte ”Landwirtschftliche Wege”, som kun 

var tilladt for traktorer. Vi var usynlige lige ved passagen, . 

Efter Bergenhusen fortsat vi turen til den røde Haubarg ved Husum. Det er en meget specielt bygget 
bondegård fra 1801, hvor høst, dyr, mennesker var under et kæmpe stort stråtag. 



   
Tømmermændene, som var med, diskuterede om byggekonstruktionen og fordelen ved det. 
Den røde Haubarg har en kærlighedshistorie, derfor djævlen foran huset og historien kan læses på 
nettet, hvis der er interesse herfor. 

   

Efter torte, kage,kaffe og dejlig snak gik det hjemad.  
Desværre, kom vi ud for en fuldspærring og måtte finde en alternativ route. Fik lavet nogle kringler 
hist og her, men vi fandt ud af det og sagde farvel inden vi drag på A7 hjemad. 

Tak for en dejlig tur i et meget hyggeligt fælleskab. 

Venlig hilsen 
Jessica  

  



Slesvig med Hans S  - 1/8 

Denne mandags tur var spændende at starte. Der er jo ovenfor meldt ud, at mødested var skiftet - 
men hvor mange havde læst og husket det. 
For en sikkerheds skyld havde jeg sat en vejviser i Padborg. 
Jeg talte 29 mc er i Rødekro, en kom til i Padborg og Asker kom til i Slesvig., så i alt 31 MC var afsted. 
Jeg tror der var 38 personer. 

 

Vejen vi kørte til Slesvig har vi har vi aldrig kørt før, det var en flot vej med rigtig mange drej og alle 30 
mc’er blev sat af mere som to gange.   
På motorvejen mod opsamling i Padborg, blev vi lige filmet. 

Vejret holdt tørt indtil vi nåede Slesvig så fik vi lige en skyller, heldigvis havde de sat et telt på så 
kaffen kunne nydes i tørvejr. 

Vi kom denne gang fra Slesvig uden omveje, så alt klappede fint. Vi sluttede ved Frøslev center øst her 
fortsatte snakken livlig indtil de forskellige kørte hjem. 

 

Den røde rute er turen til Slesvig og den grønne er turen hjem. 

Tak til alle for en god tur, og tak til alle som hjalp med afviklingen. 

Med venlig hilsen  
Hans S - Turleder og skribent 

  



Turen til Årø   -  8/8 

Udsigten til en succes tur var ikke af det bedste, det stormede en halv pelikan og der var byger i 
udsigt, og så var det tidligt vi skulle mødes for at vi kunne nå færgen.  

Alt det skræmmer ikke en GTC medlem, nej vi er ikke lavet af sukker så vi kører når der er noget at 
køre efter. 

 

Der samlede sig 13 mc’er og 14 mand ved Biltema, og så gik turen til Årøsund hvor færgen ventede på 
os. 
Flemming havde planlagt turen godt, og der var i dagens anledning vedtaget en reduktion af 
færgebillet, så prisen var 36 kr. det var billigt. 

   

Herefter fik vi en rundtur på Årøs hovedveje ca. 3.4 km, fin tur som vi klarede uden afsætning. 



   

Da vi kom til Brummersgaard cafe stod kaffen klar, for Flemming havde bestilt en oste platte som var 
super god. 

 

Efter en masse snak kørte vi til færgen som sejlede kl. 
21.20. Her takkede Flemming af og sagde tak til alle 
deltagerne. 

 

 

Ja Flemming havde så travlt, at han næsten glemte at 
komme med færgen, men han nåede at løbe ombord 

   

Alle deltagere takker også Flemming for en meget fin og veltilrettelagt tur, den tager vi gerne til næste 
år igen.  

Med venlig hilsen  
Hans S - dagens gæsteskribent  

 

  



Julemærkehjem   -   15/8 

Så var det atter Julemærkehjemmets tur til at diske op med kaffe og hjemmebagte boller  og som 
tak for det gav vi børnene en tur på MC. 

Jeg havde fået skrevet at der kunne spises i Bowlingcenteret - ups. Det kunne man så ikke, i hvert fald 
ikke denne gang. De arbejder på det, så måske vi mødes der en gang senere. Heldigvis var der ikke 
langt til en burger. 

      

Vi mødte op som aftalt ved bowlingcenteret, 24 MC'er - nå da da. Mon der var børn nok til alle. 
Nå men Flemming gav så instruktion på hvordan vi skulle køre, og det tilpassede han så vi kørte lidt i 
kl. 19. De havde jo telefontid til kl. 19. 

Vi ankom og der myldrede unger ud - og der var heldigvis mange.  
Det blev den sædvanlige tur vi kørte og den måtte vi så køre 2 gange. 

     

Ja det var sådan at alle fik 2 ture, og som det plejer at være blev nogle af de mere tilbageholdende 
børn meget glad for at prøve og kunne næsten ikke stoppe igen. 

Vi kom dog tilbage med alle, og så var det tid til kaffe og boller. Men først skulle vi lige have en tak for 
køreturene, og det gav børnene med en sang. 

Flot gjort og vi glæder os allerede til forårets tur. Tak til jer alle for deltagelse 

Venlig hilsen 
Flemming og Lars 



Lolland/Falster  19-21/8 

Hans Skrydstrup havde tilsagt gruppen til kl. 14.30 ved Storebælt, og næsten alle mødte op. Jønne, 
Connie og Dieter ville sejle så de tog over Spodsbjerg/Tårs. 

 

Turen gik fra Storebælt ad små veje mod Falster. Det 
var en god tur og vi holdt et kaffestop på en 
campingplads undervejs. 

 

 

Ved ankomst til vandrehjemmet hvor vi skulle bo, blev vi modtaget af Jønne med champagne - der 
manglede kun hornmusik. 

Anledningen var, at hans gamle K1 nu havde rundet en halv milion kilometer. 

 

Vi fik endelig lov til at komme ud af MC tøjet - Jønne 
havde meget at fortælle om sin K1 - og kunne samles i 
gårdhaven til en kold øl. 

 

 

Og i disse OL tider måtte web-
redaktøren jo også være "live 
på" og rapportere om 
situationen. 

 

  



Lørdag efter morgenmaden startede vil turen 8.30 og kørte mod Nysted hvor Ålholm slot er 
beliggende. Hans havde fundet nogle rigtig gode veje – hvoraf de fleste faldt sammen med at være 
Margueriteruten – men det var en mindre detalje. 

 

Derfra ad lige så gode og spændende veje til Corselize hvor der lå endnu et stort gods med en 
spændende have hvor vi holdt et kort hvil. 
En træstamme udskåret som japansk drage udgjorde det for bænk, men den forsvandt dog bag de 
mange GTC'er 

 

Turen fortsatte til Bogø hvor der var planlagt spisning på havnens grill. Det var en hyggelig lille havn 
med en turistfærge til Stubbekøbing. 
De to piger i grillen fik noget at se til med os 20 væltende ind i butikken. 

Fra Bogø kørte vi ud til Møns klint, hvor vi brugte halvanden time til at se lidt af klinten. Ja nogle var 
mere nysgerrig end andre, og skulle ud på den forbudte side af hegnet. Heldigvis mistede vi ikke 
nogen af deltageren – heller ikke af dem som skulle ned til vandet af trapperne, for ja de skulle jo også 
op igen. 



 

Fra Møns klint gik turen tilbage mod vandrehjemmet, og det var den eneste strækning hvor en ellers 
fantastisk tur fik lidt panderynker frem. 

Vi havde sådan set været kompasset rundt, og horisonten blev nu sort.  
Uha en skylle vi troede var på vej. Men det blev kun til lidt småregn som hurtigt var væk. 

 

Regnvejrsdag på Als   - 22/8 

Efter sol kommer regn - og det blev så i dag.  
Hans S kunne ikke holde vejrniveauet fra weekenden, men alligevel troppede 14 MC med 2 
passagerer op ved Burger King i Sønderborg. 
Ja det er uvist om nogle stod og ventede i Rødekro, men det har jo stået fremhævet på hjemmesiden. 

Hans bød velkommen indenfor - i tørvejr. 

 



På baggrund af den fantastiske weekendtur til Lolland, blev han kronet til Kong Hans, til stor morskab 
for de fremmødte GTC'er - og lige så stor forundring for de tilstedeværende børn. Gu ved hvad de har 
tænkt. 

Udenfor fortalte Hans så om dagens tur, og at han havde bemærket det havde regnet - også at det 
sådan set fortsatte med at regne, og han var derfor mødt op på et mere egnet køretøj.  

 

Nå det var nu helt tilfældigt den scooter var smidt der, og den kendte BMW blev hevet frem. 

Turen skulle gå rundt på små veje på Als.  
Først ud over det gamle øvelsesterræn på Kær halvø, hvor der til næste år rykker 40.000 spejdere ind. 
Så gik turen videre ud på Kær forbi lufthavnen og ud til Lambjerg og Mjang til Als gocart center. 

 
Det var ikke meget aktivitet der var der, og det er da underligt at lidt regn kunne holde kørerne inde - 
de har dog 4 hjul 

 



Turen gik videre mod Hundslev og pludselig gjorde Frank S. et stop.  
Nå ja vi fortsatte i kolonnen - det regnede jo.  
Lidt efter holdt Rene C. også ind, og efter et stykke var vi kun 5 foran.  

Vi måtte hellere se hvad der var galt - men det regnede jo, og Ingrid og Hans junior stod og ventede 
med grillpølser.  
Hans fortsatte mod hjemmet og Flemming kørte tilbage og ville undersøge sagen. Jeg blev sat af for at 
vise resten på vej. 

Det viste sig, at både Frank S og Rene C var punkteret på baghjulet. Heldigvis var Jønne med og fik 
hurtigt lagt en plan for hvordan man nåede det lille stykke til Augustenborg. 

Alt imens stod jeg og holdt øje op ad vejen i T-krydset, og snakkede i telefon med Hans i grillområdet - 
kunne næsten dufte pølserne gennem telefonen - så jeg bemærker ikke halvdelen af kolonnen 
passerer.  
De skulle jo ikke komme derfra, (fra venstre), så jeg venter troligt på Jønne i den orange slutvest - men 
han var længe passeret. 
Jeg må alligevel være en smule værdsat, for der blev sendt stafet ud for at fortælle at jeg godt måtte 
fortsætte - alle var nu ved Hans. 

På vej dertil begyndte min MC at te sig tosset. Det var sgu da .... som den styrede. Ved ankomst 
konstaterer jeg så - at jeg er punkteret på forhjulet. 

      

Da jeg kommer frem er Jønne allerede færdig med den første lapning og kaster sig straks over nr. 2 

Alt imens vi andre gufler ringridere og sodavand, knokler den gode Jønne. Og det skal han have 
mange tak for. 
Han skal dog huske at aflevere den orange vest når der skiftes slutkører. 

  



Ja WEB-redaktørens forhjul skal også lige tilses og nu var det allerede så mørkt at der måtte ekstra lys 
til. 

        

Jeg ved ikke hvad der er for noget skråtobak eller tjærefedtet hampgarn der blev puttet i mit dæk, 
men det holdt da hjem. 

Og disse tre fine sten var de store syndere. Ja mere skal der ikke til 

 

Aftenen sluttede i tørvejr, og der faldt også en kop kaffe af med tilhørende æblekage.  

Stor tak til Hans for en - trods alt - god tur, og lige så stor tak til Ingrig og søn for grill og æblekage. Og 
ikke af glemme Jønne for effektivt arbejde med lapning så alle kunne komme hjem. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

  



Skodborg og Skibelund  -  29/08 

Sidste mandag i september, sidste gang vi møder sent - næste gang tidligere mødetid jf. ovenstående 
invitation og generelt tidligere september mødetid. 

Kurt havde planlagt en tur til hjemegnen, nord for Jels, og det var bare med at komme afsted, hvis vi 
skulle nå det inden det blev mørkt. 
24 MC blev det til, og det er jo fantastisk med den tilslutning der har været i løbet af sæsonen. Det gør 
det specielt at møde op om mandagen. 
Vi fulgte de lige veje mod Jels, før vi begyndte at køre omkring på de mindre - eller mere korrekt - slet 
ikke, kendte veje. 

 

Solen stod nu lavt, og sådan er det jo på denne årstid, så det var med at være vågen. Men det var nu 
et dejligt område at køre i, for majsmarker og køer med lange horn var at se undervejs. 

 

Der var ikke meget spredning på flokken, så vi fyldte en del i de områder vi kørte igennem. Det ser nu 
godt ud, når så mange MC kommer og skal rundt i et sving. 



 

Udturen sluttede på en parkeringsplads hvor vi kunne stå og snakke, mens nogle kunne krydre 
stoppet med en tår kaffe. Ikke alle havde lige fået termokanden med.  

Hjemturen kunne så gøres i flok - hvis man ville med tilbage til Rødekro - eller man kunne placere sig 
bag den orange slutkører, og så falde fra når man ville.  
Langt de fleste fulgte med, næsten hele vejen. Vi startede med at sætte af, men det blev jo mørkt på 
vejen hjem, og det gør det noget besværligt. Ja faktisk er det ikke smart at sætte af i mørke, men det 
havde vi ikke lige fået aftalt ved start. Heldigvis var det kun på den sidste rundkørsel det gik galt og vi 
fik hentet de to sidste hjem. 

Men en god tur som Kurt havde sat sammen, tak for det, og det er klart et område som er værd at 
besøge igen. Foto er taget af Jønne og Jon. 

Venlig hilsen 
Lars W 

  



Toftlund med Svend -  3/9 

Svend Christensen havde fået en invitation af hans søster, der arbejder på plejehjemmet i Toftlund, til 
at vi aflagde et visit med MC. 
Vi var 5 som mødte op i Rødekro, lokket af grillpølser og sodavand - og ja udsigten til en køretur sådan 
en lørdag formiddag. 

Da vi ankom var beboerne allerede ude på pladsen, og der var nogle interesserede. 

 

Der var også 3 biler som kørte en tur med nogle af beboerne. Enkelte ville også meget gerne have en 
tur på MC, men det var de for usikre til. 

 

Der blev sparket lidt dæk og kigget på MC. 

 



Der dukkede også to BMW Isetta 300 op. En mellemting mellem en MC og en bil. 

 

Svends søster kunne noget vi andre ikke kan med Svend. Hun kom lige med et par hurtige 
bemærkninger om hans samlen forråd - og et kort øjeblik var det som om hans samvittighed 
påvirkede ham. Men det forsvandt i selv samme øjeblik Jessica tilbød at hjælpe. 

 

Det var en god ide og tak til Toftegården for beværtning. 

Hilsen Lars W 

Ecco sko  -  5/9 

Matthias havde arrangeret et besøg på Ecco sko i Bredebro. Vi skulle ud og se hvordan sko bliver 
lavet, og det blev et spændende besøg. 

Der var mødt en god flok op i Rødekro, hvor afgangstiden var rykket lidt frem i forhold til normalen. 
Det ville ikke blive den store omvej, da vi skulle være fremme kl. 19.  
Og på vejen stod Jon lige og filmede da GTC kørte forbi. 



Men vi fik da en tur ud af det, og undervejs hoppede de to Brodersen brødre til i Løgumkloster. 

 

Ved ankomst stod der yderliger en lille gruppe og ventede, og så var vi 25 personer der blev bænket i 
kantinen. 

 

Vi fik et lille oplæg omkring Ecco, inden vi så en film om hvordan Eccos sko bliver skabt, fra ide til den 
færdige sko i skoæsken. Det var faktisk spændende oplysning, og man bliver overrasket over at der er 
210 til 240 processer, bare i skofremstillingen. 

 

Kurt fik lige fotograferet fotografen - og det fik han gjort flere gange 



      

Efter introduktion kom vi op på loftet hvor der er et museum om Eccos historie. Det var spændende 
at se, fra den spæde start i 1962 - hvor de søger lokaler til en 20 - 40 personer. Det er blevet mere 
siden. 

    

Flot bygget op hele vejen rundt og hvor man ser de gamle reklamer man husker fra 80'erne  



 

I midten af lokalet bliver hele processen gennemgået - ja næsten helt fra ko til sko. Det er godt nok 
mange huder som bliver brugt til det. 

 

Det er også enormt hvad der bliver brugt af aluminium til Eccos skoproduktion - 130 ton om året - til 
støbeforme så sålerne kan laves ordentligt. 
Og så ikke at tale om snørrebånd - 40.000 km om året. Ja der skal bindes et par sko. 

Efter rundturen i museet så gav det kaffe og småkager i kantinen, og så blev der nok lige snakket sko - 
ja der var nemlig en flok piger med. 

Tak til Matthias for ideen og turen. 

Hilsen Lars W  

  



Emmerlev  -  12/9 

Dagens tur til orgelbyggeren blev aflyst, da han blev kaldt til Norge med kort varsel.  
Nå ja, så måtte vi jo finde på noget andet, og det blev så at fremrykke solnedgangsturen til Emmerlev. 
Det var nu også et rigtig dejligt vejr denne aften så gjorde nu ikke noget. 

22 MC og 2 passagerer mødte frem i Rødekro, til den sædvanlige småsnak inden turleder Flemming 
kort fortalte om aftenens tur. 

Det ville blive lidt på grus og brosten, og lidt på kryds - for det er jo ikke det store udvalg af veje, den 
retning ud mod Højer. 

 

Så skulle man jo tro, at det ikke ville blive de mange afsætninger - men det kom nu ikke til at holde 
stik. 
Ikke fordi der var så mange sving, men Flemming havde sat Jønne til at kører som nr. 2 og sætte af. 
Det havde Jønne så delegeret videre til Connie på bagsædet - hvilket sådan set også var en gangbar 
løsning. 

Men men - når Jønne kører og snakker med Connie, ja så bliver der peget på mangt og meget 

undervejs, og det gav nogle sjove afsætninger  og på et tidspunkt var næsten ikke flere at sætte af. 

 

Nå men vi nåede ud til havet inden solen forsvandt ned i bølgen vestpå.  



Efter lidt snak meddelte Flemming, at hjemturen kunne gøres på egen hånd, da vi ikke ville sætte af i 
mørke. Folk begyndte at liste af og de så tilfredse ud med aftenens tur. 

Tak til Flemming 

Venlig hilsen 
Lars W 

Slivsø  -  19/9 

Selv om det var oveskyet, og vejret begynder at ligne efterårsvejr, ja så holder det ikke GTC'er 
hjemme. En pæn flok på ca. 18 MC rullede afsted fra Rødekro kl. 18.30 - kun Jønne vidste hvorhen. 

Jeg var blevet henvist til at være opsamler i dag, da min lydpotte på vej til mødested knækkede. Helt 
gratis havde jeg fået lyd som de bedste "rabalder-potter" fra Akrapovic. 

Turen gik først nord, så vest og - ja det gik lidt rundt. Vi krydsede i hvert fald Haderslev / Tønder 
kommunegrænse flere gange. 
Turen blev på ca. 80 km - ikke så langt men det bliver jo også hurtigt mørkt i denne tid.  

Vi endte ved Slivsø, hvor det stadig var lyst. 

 

Der var rigeligt med kaffe og kiks - jeg tror vi kunne have været dobbelt så mange. 

 



Mens vi stod og fik kaffen, gik snakken livligt blandt de folk som havde været på weekend i Ertebøl - jo 
det lød til at have været en rigtig god weekend - så blev det hurtigt mørkt. 

Tak til Jønne for at ryste denne tur ud af ærmet. 

Hilsen Lars W 

PS. Yamahaen er indlagt på Skrydstrups hjemmesvejseri, så den kan være klar til på søndag. 
Surpriseturen skal ikke misses :-) 

Surprisetur 2016  -  25/9 

Det var et super dejligt vejr Calle havde arrangeret til årets Surprisetur. Det kunne have medført et 
enormt fremmøde, men kun 12 MC og 13 personer mødte frem på OK tanken ved afkørsel 76. 

 

Vi fik orientering af Calle inden afgang, og allerede her begyndte man at tænke over hvilke spørgsmål 
han dog havde fundet på i år. Ja det er jo ikke til at forudse. 
Vi kørte ikke langt inden første stop ved en grænsebom. Her fik vi en fortælling om Bomlauget, som 
nok var ment at skulle forvirre os. Men Hans S havde luret at det var nummeret på stenen som skulle 

huskes - det skulle han blot have tiet stille med   men godt for os som fangede det.  

 



Turen gik så lidt frem og tilbage over grænsen, før vores første spørgsmål-stop i Øster Højst.  

3 spørgsmål skulle besvares inden vi hurtigt kørte videre. Nå ja - hurtigt og hurtigt  Starteren på 
min Yamaha er åbenbart gået i vinterhi så jeg måtte lige skubbe i gang. 

Næste stop blev ved Skibbro i Tønder. Her blev der lige tid til en kop kaffe og Kurt havde en pakke 
honningkager som skulle ordnes. 
Her fik vi så nogle spørgsmål, vi også fik lov at tænke over - ved ikke hvad det hjalp. 

 
Frits var hurtig til at give mig et skub så vi kunne komme afsted. Det vidste jeg, at jeg selvfølgelig kom 
til at høre for senere, men heldigvis har man jo musik undervejs. 

Næste stop blev ved Ballum Sluse, hvor Connie havde en dejlig kage til kaffen.  

 

Og ja, spørgsmålene var der også lige et par stykker af. 

 



Nu skulle der så lige kigges på den starter, og det tydede på at det var kullene som sad fast. 
Der blev fundet en "starter-sten" og skærmet med lidt malertape på starteren, og så kunne jeg selv 
starte igen. Det holdt resten af turen - men jeg frygtede at det ikke var glemt. 

 

Vi kørte nu mod frokost-stoppet, og så syntes Calle at der skulle regnes lidt. Der blev udleveret 
opgaver på papir og der gik så gruppearbejde i det. 

 

Jo der blev sandelig regnet på opgaven 



 

Der skulle også udføres nogle fysiske opgaver - Ringkast - eller "ringe"kast  ja det afhang sandelig af 
udøveren. 

 

Aller sidste stop, hvor den sidste rest af Connies kage blev spist, blev den botaniske afdeling 
udfordret.  
Calle havde medbragt et figenblad, men det var ikke så vellignende, og flere gættede forkert.  

 

Endelig blev kursen sat tilbage mod OK tanken, hvor vi havde aftalt at få lidt at spise, som afslutning 
på turen. 



Der er god plads og vi fik så snakket lidt om turen - og ja, Yamahaens startbesvær. Havde man så blot 
fået gode råd og vejledning, havde det vel været meget godt - men det var godt nok pakket godt ind. 

       

Calle stod for det store regnestykke, om hvem der havde vundet, og kunne give de korrekte svar. 

Det viste sig dog altafgørende at kunne ramme plet med ringene. Det kunne 6-gruppen med de to 
Hans'er og Connie, som hver vandt et års medlemskab af GTC. 

       

Turudvalget takkede Calle, for endnu en fantastisk tur  

Tak til jer alle for en god deltagelse - det var en praktfuld søndag. 

Lars W 
Turudvalget 

  



Sæsonens sidste mandagstur -26/9 

Det gode vejr fra weekenden fortsatte mandag, og det gjorde at ca. 20 MC mødte frem. 

Næsten ingen af de fremmødte havde glemt mit ubetydelige problem med starteren, sikke en omsorg 

- tak  
Nå ja, men efter dette så gav jeg lidt info om dagens tur, som ville blive på en 80 km rundt i den nære 
omegn, og slutte i Agerskov. 

 

Da den rullende fotograf Jønne, kun stoppede på vejen hjem fra Berlin, for at sige hej, så er der ikke 
billeder af kolonnen. Men vi havde en god tur alligevel. Det var lykkedes mig at finde en vej de 
lokalkendte ikke havde været på. Det var jeg lidt overrasket over. 

 

Da solen gik hurtigere ned end jeg lige havde beregnet, så kortede jeg den sidste krølle af turen, og vi 
kom så lige før mørket lagde sig til Agerskov rundkørsel, hvor der er en grillbar. 

Der var god plads, og mens nogle kørte direkte hjem (for at bestille billetter til Sydafrika) så var vi en 
lille flok som gik ind og fik kaffe eller varm chololade. 



 

Vi overraskede nok grill-far, for han havde slukket for kaffemaskinen. Den blev dog hurtigt tændt igen. 

 

Efter lidt snak brød flokken op, og det gik hjemad i mørket. Ja det var de mandagsture. Så er det kun 

søndagsturene tilbage inden MC skal køres i vinterhi - have starter og andre ting efterset  

Hilsen Lars W 
Turleder 

Blue Hors  -  2/10 

Frank havde givet et bud på en søndagstur, og det må sige at være en af de bedre ideer han der 
diskede op med. Dog var vejrguderne ikke lige med på denne ide. Der var lovet gedine regnbyger, så 
vi var nogle som valgte bil.  
Nå ja - nogle ville gerne have en sygedag mandag, så de skulle selvfølgelig fører sig frem på MC, som 
var de postomdelere i Morten Kock tiden. 

Der blev kørt fra Rødekro som planlagt kl. 10 og i et vist omfang fandt gruppen frem til Randbøldal 
grusgrav hvor der blev holdt frokost. 



 

Derfra var der ikke langt hen til stutteriet Blue Hors, hvor Franks datter Megan arbejder som 
dyrpasser. Hun havde egentlig fridag, men ville gerne vise os rundt. Og med den arbejdsplads kan 
man godt forstå det. 

 
Vi kom ind og se nogle hestestalde som var lidt billige at se på - der var hverken råd til spindelvæv 
eller svalereder som enhver anden stald har. 

Men de var godt nok solidt bygget i mursten, rustfri stål og ædeltræ. Kan godt være at det ikke er så 
billigt alligevel.  
Når man så fik orientering om hvor mange der arbejdede der - og rengøring var et dagligt 
foretagende, blev man næsten misundelig. Det var ikke mange strå hø som lå forkert.  

 



Flotte lyse forhold og masser af plads - ja det er nok heller ikke billigt at have sin hest stående der. 

 

Der var også reparation af en hest, hvis manke var gået i stykker. Rytteren stod i hvert fald med nål og 
tråd, og syede manken op - sikke et pillearbejde, men det er vel det de hestepiger elsker. 

      

Aldrig har jeg set materielrum så flotte som her. Dækkener, tæpper og saddelunderlag lå flot lagt 
sammen i rette folder. Hovedtøj sirligt på hver knage, og alle pusdede efter brug - ikke noget bare 
slængt op. 

Vi fik også lige set en hestetræner som var noget ud over det sædvanlige. En boks med rullende fortov 
og vandtank.  

 



Og stor misundelse på hestene over denne boks, med ovenvarme og vaskebørste - jo der var flere 
som undersøgte om ikke en MC kunne passe ind. Godt det snart er jul. 

 

Vi kom selvfølgelig også over i garagen, og trods flere grønne Class traktorer, så var det Mercedes 
mobilhome for heste som løb med interessen.  
Jo de heste har det også godt på landevejen. 

 

Vi fik sørme gået meget på denne omvisning, og ja, regnen ville ikke lige holde op. 

 



Det sidste på programmet var den store ridehal, hvor stævner og fremvisning af hestene foregår. 
Også her var der et rengøringsniveau som sagde spar-to. 

     

Megan havde bagt kage og lavet kaffe, så vi sluttede af i kantinen, hvor vi kunne hvile oven på den 
lange tur rundt. Skal hilse og sige, at Blue Hors er et stort foretagende. 

Det var et par rigtig gode kager som Megan havde bagt, og vi fik en god halv time med snak, inden vi 
takkede af og kørte afsted. 

 

Mange tak til Megan og Frank for denne søndagstur. 

Tak til Jønne for at føre de seje MC'er rundt i landet og fange enhver regnbyge på vejen 

Hilsen Lars W  



Poul la Cour  -  9/10 

For de teknisk interesserede, var der arrangeret et besøg på Danmarks vindmølle-vuggemuseum i 
Askov.  
Ja mange har hørt om Askov i Højskolesammenhæng, men dette var godt nok en overraskelse for 
mange - også for dem med rødder i området. At Askov har været sådan et centrum for vindmølle 
teknik og viden er fantastisk. 

Vejrudsigten havde ikke været imødekommende, men det vendte på dagen, så dem der valgte MC fik 
en god tur anført af Jønne. 

 

Godt ankomet kl. 12 blev vi budt velkommen af Lars, og startede i afdelingen for ilt og brint. Hvordan 
dette blev lavet som overskud fra vind-el produktionen og hvordan det blev forbedret af Poul la Cour. 

 

Meget interessant fortælling, om hvordan tilgangen var til at opfinde noget for almenvældets skyld - 
og ikke egen vindings skyld. Lidt en mangelvare i vores tid. 

Vi fik også set batterikælderen - som samtidig var kølerum for drikkevarer til frokosten - som vi skulle 
have senere. Godt at se hvordan batterier er blevet mindre. 



       

Der blev anrettet en dejlig frokost i skolestuen. Der hvor mange land-elektrikerlærlinge har siddet og 
terpet, og fået lektier for. Det var engang omkring år 1900. 

Der er stadig arrangementer for skoler og der blev vist forsøgsopstillinger som nok skal få de rigtige 
elever til at interessere sig for teknik. 
Ikke mindst med den formidling som vi oplevede - at Lars var pensioneret kunne man ikke mærke - 
ellers gjaldt det i hvert fald ikke passionen for vind og hvad den kunne. 

 

Selv det nyeste med brændselsceller var også med, og igen kunne Lars fremvise simple, men let 
forståelige eksempler. 

Derefter stod der vindtunnel og vingeudformning på skema, og det er utroligt hvad der blev fundet ud 
af der i Askov om det. Der er en tydelig rød tråd derfra, og til den industri som er i Esbjerg i dag. 



 

Beriget med meget ny viden, tog vi afsted sidst på eftermiddagen - med håb om at vejret holdt, for 
der var tunge skyer i horisonten. Nå ja os i bil var nu ligeglad - ja faktisk måtte det godt regne. 

Tak til Jønne for en god tur. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

Søndagstur 3   -  16/10 

Det så i vejrudsigten ud til en god dag - klemt inde mellem nogle ret ruskende efterårsdage. Jeg havde 
håbet på noget bedre, men ok skidt var det nu heller ikke.  
Der var 12 andre af samme mening, så vi mødte op med stor forventning til at Jønne havde en plan. 
Og ja, Egon ha.. nå nej Jønne havde en plan, ja faktisk flere, men valget faldt på den korte udgave. 

 

Vi kørte rundt i lidt diset vejr, og vejene var lidt våde - og nogle steder snavsede af jord, men det 
kunne gå an. Turen gik nordpå og vi kom på veje som så ukendte ud. Det er da dejligt med så mange 
veje man kan køre på. 



Vi kom op omkring Hovborg hvor der så var frokost pause på en fin rasteplads. Vi havde være på den 
før - jeg kunne kende den på vejret. Dengang var det også noget fugtigt. 

 

Derefter gik det sydpå, og nogle påstod hårdnakket at det så blev lidt varmere. Det ved jeg nu ikke om 
jeg vil medgive. 

Vi var nu ikke de eneste som var ude, vi så en del kvæg gå rundt og vente på at blive til bøffer. De så 
nok frem til at øko-tiden slutter så de kan komme i stald igen. 

 

Videre i marsken mod Kongeåen, hvor vi lige skulle af og kigge. 



 

Der var får alle vegne som passede vegetationen - og nogle stod blot og kiggede rundt. 

 

Vi kom ned forbi Ribe og ud over Kammerslusen - ja det eneste sted hvor Jønne altså ikke 
fotograferede - så det kan vi ikke vise. 
Det er godt nok en lille bro at komme over, men så fik vi prøvet det. 

Turen sluttede i Løgumkloster, og der var klokken også blevet 14.30. Vi havde fået kørt næsten 200 
km og de varme stuer og TV kunne høres kalde. 

Tak til Jønne for en god tur - og alle jer andre for godt selskab. 

Hilsen Lars W 

 Desværre er der ikke det sidste med – pga. en fejl ved redigering mistede jeg data. 
Men 2016 var et godt år. 

 


