Året 2017
Flystation Skrydstrup - 22. januar
Ja man fristes til at sige sæsonens først tur - men det er måske lige at stramme den.
Dog havde vi en rigtig hyggelig dag i GTC, med besøg på Flystation Skrydstrup. Et besøg
foranlediget af, at familien Toft har in-side kontakt til stedet.
Vi skulle mødes kl. 10 ved Skrydstrup Forsamlingsgård

Næste alle var mødt frem til tiden - ja undertegnede fik adskillige bemærkninger om
uret var gået i stå eller Sønderborg havde flyttet sig.
Nå men vi begav os så afsted i 9 biler, med 37 deltagere, frem mod hovedvagten. Der
blev vi afhentet af stationens presseofficer i form af seniorsergent Brian Jensen. Vi
skulle kører i samlet flok rundt til de steder vi skulle se.

Første stop var stedets brand og redningstjeneste. Dette stop var rykket frem i listen,
da redningshelikopteren var i aktion. Den havde lige en opgave i Nordsøen
Vi blev først præsenteret for styrken - 4 mand er beredskabet. De 4 mand er på 12timers vagter og det kører 365 dage om året. Skulle alarmen gå i en stor ulykke, bliver
der indkaldt assistance fra civile redningskorps.

Vi fik en af de 4 brandkøretøjer at se. 2 af dem står konstant klar til indsættelse, og det
var interessant at hører om hvad sådanne 30-tons monstromer kan udrette.

En af tingene er selvfølgelig at sprøjet med vand - hvilket de er rigtig gode til. Der er
10.000 liter ombord ved udrykning, som kan tømmes på lige under 3 minutter.
Deres 600 HK hovedmotor er næsten lige så sulten efter diesel, når de får trådt på
pedalen. De går fra 0 til 80 km/t på 24 sekunder - ja det er vel at mærke 30-tons der
skal sættes i gang. Men topfart er ca. 130 km/t.
Så skal der altså hældes noget havre i gabet på alle 600 hyp-heste.
Kurt spurgte så, om de der vandkanoner virkede - jo det gjorde de da. Der var sjovt nok
ingen, som var modig nok til at stille op til vandkamp.
Derfra kørte vi over til F-16 værkstedet. Her tog Brian over igen, og fortalte meget
interessant om dagligdagen på stedet. Hvilke opgaver der er, og hvordan de løses.
Der blev også løftet lidt af sløret for det nye fly, F-35, og hvorfor det anses som det
bedste valg.

Krydret med historier om forskellige opgaver, løst i udlandet, under alle de aktioner F16 har været aktiveret. Det er faktisk rigtig synd, at det offentlige Danmark ikke hører
mere om det. Det viser vores forsvars værd, selv om vi er et lille land med begrænsede
ressourcer.
Jo han kunne nok fortælle og holde os interesseret.

I mellemtiden var helikopteren kommet retur, og så kunne vi kigge på en søredningshelikopter EH-101.
Også her kom der mange spændende forklaringer - og historier, som blev bevidnet af
en stor samling af redningsveste fra aktioner.
Også her blev der fortalt om alsidigheden - som dog ikke er uden omkostninger - for
forsvarets materiel.

Efter dette besøg var klokken blevet 13, og vi rundede dagen af med at køre retur til
forsamlingsgården.
Der var på forhånd bestilt æggekage til alle, så det var bare at sætte sig til rette.
Der blev spist og snakket, og jeg er sikker på at alle havde haft en god dag i selskab med
GTC.
Tak til alle for godt selskab
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

MC messe i Hamborg
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Når nu MC'erne ikke er trukket af garagen endnu, så kan man da bruge en lørdag til at
kigge på nye MC'er, nyt udstyr og andet legetøj.
Derfor mødte en folk GTC'er op tidligt og steg på bussen til Hamborg.

Vi holdt en kaffepause på Hüttener Berger rasteplads hvor der blev fortærret
rundstykker og kaffe.
Vi ankom planmæssigt til messen kl. 10 og gik straks ind. Der ventede flere haller med
MC'er og der var noget for enhver smag.

Mon K1'er får konkurrence

Connie og Jønne prøver en ny BMW

Helge, som kørte bussen, ja han skulle lige prøve en Triumph.

Der var også en masse andet at kigge på end MC.
Ja og så faldt Dieter og jeg over noget musik mens vi sad og fik en øl og lidt at spise.
Der var rigtig meget at kigge på, men det får jo også en ende. Da klokken var 15 kørte
bussen igen mod nord.
Dog gjorde vil lige holdt på et dejligt lille bryggeri som lavede øl uden
tilsætningsstoffer.

Vi fik en rundvisning - eller nok mere fremvisning - af de to lokaler de havde til
brygning. Et lille kedellokale og et kælderlokale.

De har noget med 35 typer bryg og kan håndtere 600 flasker i timen.

Så var det blevet tid til en snitzel og selvfølgelig deres lokale bryg.
Det smagte godt og snakken fyldte lokalet.

Desværre manglede der jo små 120 km til grænsen, så det var ud i bussen igen og
vende næsen hjemad.
Den lange dag havde taget på kræfterne for mange deltagere
Turudvalget siger tak til alle deltagere for en god dag.
Specielt tak til Helge for kørsle og hjælp med bus, og til Jønne for arrangementet.
Lars W

Tyvstart-tur med Jønne
Jønnes forhold til Turkalender er som med fartgrænser – kun vejledende. Så ikke så
snart han havde set MC vejr i weekenden, ja så blev der smidt noget på Dæk-Spark.
Dengang han kun lige var blevet medlem af turudvalget, der startede han med at
arrangere løvfaldsture – efter sæsonafslutning
.
Hvornår den mand kommer med vurderingen ”ikke MC vejr” ja det gad jeg nok vide.

Nå men det så da også tilforladeligt ud, bortset fra at der ikke var den sol som lovet, og
ej heller de grader. Alligevel mødte der 14 op på 13 MC’er til denne tyvstartstur, så han
var da ikke alene om at ville kører en tur.
Det blev en tur rundt på mange kringlede veje, knap 100 km blev det til. Og selv om det
syntes at gå tjept til undervejs, ja så var dog ikke så hurtigt som feriemindet om
hjemturen fra Frankrig sidst år.
Men vi kom rundt om Genner og Bevtoft, samt noget så eksotisk som Kolsnap,
Sommersted og Ørsted til – ikke Paris – men Farris, før det gik ind i landet hvor
Langetved og Hjerting fik besøg inden vi endte i Gram.

Der var åbent på Gram Slotskro, og efter næsten 1½ time var det tiltrængt med noget
at varme sig på.

Der blev hygget i krostuen, og snakken gik – for der var jo mange ting som skulle
vendes. Flere var jo kommet i nyt tøj eller andet udstyr.

Efter kaffe og kage var der fri kørsel hjem. Vi kom i tøjet igen, og man kan godt mærke
at det er start på sæson. Der mangler noget flexibilitet i tøj.
Det føltes også som om, at de pund luft dækkene havde tabt over vinteren, de havde
sat sig på mig - underlig fænomen

Det var nu alligevel en dejlig tur, og varmen fik to af os igen (René og jeg) ved at slutte i
Sønderborg Vikingeklub, med en dukkert i havet.
Tak til Jønne for turen, og jer andre for godt selskab
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Sæsonstart 😊 endelig - 3. april
GTC fik den bedst tænkelige start på mandagskøreaftener.
Hele 31 glade mennesker var mødt op på 29 maskiner, som alle skinnede lige så
meget som deres ejere i den dejlige aftensol.

Nogen mødte op i ny køredress så de var næsten ikke til at kende.
Efter lidt introduktion og en kort gennemgang af vores køre system, blev der sadlet op
og vi kørte ud på de dejlige små veje i området med solen direkte i hovedet.

Turen var på 50 km og tog en time, alle kørte med tilbage til OK tanken hvor vi gik ind i
restaurationen og fik en kop kaffe. Værtsparret på OK tanken er meget flinke og vi føler
os velkommen.
Der blev snakket og snakket og snakket, der var meget der skulle indhentes fra de
mange måneder vi ikke har kunnet køre i GTC regi.
Humøret var som det plejer - højt og sjovt
.
Tak til alle deltagerne for en rigtig dejlig opstart.
Med hilsen fra Turudvalget.
Hans S.

Varnæs rundt

-

10/4

16 mænd/kvinder trodsede vejrguderne og mødte op med godt humør.
Det stormede og temperaturen kunne også tåle et par grader opad, men det kørte
perfekt og en enkelt lille byge kunne ikke ødelægge turen.

Vejene bar præg af bøndernes forårs aktiviteter, og vi fik da også en liflig duft af gylle
ind imellem – men de skal vel også have lov til at være der.

Turen gik ad små veje, ind igennem skovene ved Åbenrå ud forbi Krusmølle, ned forbi
Ballebro – færgen, forbi Sandbjerg Slot, ind over Fiskbæk og Bojskov, for at slutte med
en kop kaffe og MANGE kager, romkugler, slik og andet godt, ved Sønder Hostrup sø. I
alt ca. 80 km.
Flere gav udtryk for at det var en smuk tur, som burde gentages når rapsen står i
blomst, - det er taget til efterretning.
Tak til alle for en hyggelig aften
Frits

Skærtorsdag - 13/4
Skærtorsdags tur til Ringkøbing fjord, med stop på Cafe Marina i Hvide sande.
Vi var lidt spændte på om turen kunne gennemføres. Hans P som havde turen blev syg
og måtte blive i sengen.
Jønne og Hans S overtog herefter turen og også ansvaret for vejret. Vejret viste sig
efter årstiden at være rimelig godt.
Hele 7 personer på 6 MC’er mødte op på mødestedet i Rødekro.
Og så gik turen op over Ribe øst om Esbjerg og derfra op over det flade Vestjylland, til
Hvide Sande hvor et bord på Cafe Marina stod klar til os.
Der var et godt menukort og alle fik sulten stillet og var herefter klar til
den resterende del af turen, som Jønne tog føringen på.
Vi var lige en smut forbi Stauning lufthavn, og herefter ned over Varde, Ølgod,
Glejbjerg, Holsted og syd for Rødding.
Her hilste vi af med hinanden og kørte hver især hjem fra en dejlig Skærtorsdags tur. På
mit takometer stod der 457 km.
Med venlig hilsen og tak for opbakning til turen
Jønne og Hans S, Turudvalget.

Kaffe med Kurt - 26/4
Kurt og Frank havde inviteret til besøg på Frøslev Træ, hvilket vi tog velvilligt imod - det
er jo altid interessant at se hvad andre får tiden uden for MC-livet til at gå med.
Da både mødested og besøgssted ligger i Padborg, ja så blev det ikke til den store
køretur.
Og heldigvis for det, for vejudsigten så (på et tidspunkt) ikke så god ud - hvilket
turarrangøren skrev på Dæk-spark og tillod fremmøde i biler.
Som den navnkundige W.C Fields ville have udtrykt det:
This is no weather for man or beast!
Derfor var det glædeligt at 26 personer fik kæmpet sig gennem uvejeret (jo jo det var
det nogle steder ) Der var 13 MC på parkeringsplads.

Frank ledte og frem til Frøslev Træ, og her ventede Kurt til velkomst.

Først fik vi lidt info om fabrikken, så som at det er startet i 1931 som savværk. Efter en
brand i 1982 blev det genoptaget i 1988 men ikke som savværk, men nu kun med
forarbejdning af træ til engros handel.
Der behandles godt 140.000 m3 træ i løbet af året - det svarer ca. til 3.000
sættevognslad.
Vi så lidt af produktionen hvor det friske træ kom ind og bliver lagt klar på automatiske
borde, før de ryger ind i diverse høvle - som kan klare op til 20 km træ på en dag.

Derefter kommer det ud i nye stakke, klar til trykimprægnering eller maling.

Vi fik gået en del rundt, og det viste sig at det er et stort område de råder over.

Den lange gåtur blev sluttet af med et overdådigt kaffe og kagebord

Kaffe med Kurt - og Frank, ja det var lige det, det var.
Tak for jeres fremvisning af arbejdspladsen
Hilsen turudvalget

Kørekursus
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Lørdag morgen overskyet og natten har været en del regnfuld, men på vejen ned til
Tønder køreteknisk anlæg klarer det op, og ja solen begynder og kikke frem nogle
gange, jo minsandten om ikke vejret skulle vise sig og blive perfekt til vores køre
kursus, ikke for varmt og tørvejr.
Kl. 9 var kaffen og rundstykkerne klar til formiddagsholdet og instruktørerne ( Jørgen ,
Klaus og Kim ) var klar til og løsne vores vinter kroppe op og få os til og føle at vi igen
var dus med vores motorcykler og at vi kunne fungerer sammen, ja og få flyttet grænse
med hvad vi troede vi kunne klarer og som Instruktørerne sagde var vi mange i GTC
som var dårlige til og lyve, for vi sagde flere gange at lige den der øvelse kunne vi ikke
klarer men med instruktørernes kort præcise instruktion ja så kunne alle uden problem
mester øvelsen som vi var i gang med.

Instruktørerne var igen i år herlig nede på jorden og der var kontakt og god stemning
fra start til slut, og for mit egen vedkommen har jeg efterhånden været til en del forårs
køre kursus og nogle af dem sammen med politiets mere ekstrem kursus men jeg synes
hver gang at når man er på vej hjem fra et køre kursus, at der igen er blevet løsnet op
og ja man er jo ikke 25 år mere.

Men vores lille lukket intime køre kursus er noget speciel og med vores klub hygge hele
dagen, det er en rigtig god dag synes jeg.

Ved middagstid var der tid til og sige farvel til formiddags holdet og goddag til
eftermiddags holdet, dog var grillen klar og begge hold kunne nyder grillpølser og få lidt
og drikke dertil og ja kaffen og kagen til formiddags holdet var også på plads som
dessert.
Eftermiddags holdet fik samme gode oplevelse og midt på dagen blev der også til dem
serveret kage, kaffe og vand, herlig lille pause hvor nogle deltager kunne få noget af
sveden lukket ud.
Stor tak til de 3 instruktør for deres måde og være på og et kæmpe tak til service
holdet som hele dagen vartede os op som var vi på et 6 stjernet hotel, holdet var
Hans S, Connie og Hella, også en tak til Kurt, han havde igen svejset en kage sammen
og det samme havde Connie også gjort og Flemming havde været ude og handle ind,
så alt i alt var det lidt nemt og være tovholder på vores køre kursus dag.
Mange hilsner
Jønne

1. maj kørsel
Det var en strid blæst som prægede denne 1. maj, men som så ofte før - ja det holder
ikke GTC tilbage for en køretur.
26 MC var mødt op ved Burger King i Sønderborg, så der var noget fyldt på pladsen,
men godt så det ud.

Det var så skønt et syn, at enkelte ligefrem fik eskorte det sidste stykke 😊 jo der var
service på i dag.
Ja man skal altså være opmærksom på, hvor at motorvejen stopper, og fortsat kørsel
bør drosles ned til 80 km/t - hvis altså sådan en af dem med de frække lys er i
nærheden.

Nå men efter udveksling af diverse høfligheder kunne Kai tilslutte sig resten, og Hans S
bød velkommen på rigtig 1. maj måde.
"Kammerater vel mødt, vi vil protestere mod de høje afgifter og lave fartgrænser"
jo der var bifald, og efter en kort information om turens forløb startede vi op og kørte
afsted på Als.

Det blev en lang kolonne, som smøg sig gennem landskabet på de små alsiske vej. Der
var mange steder som jeg ikke havde været før, og der var både sving og bakker - en
rigtig fornøjelig tur.

Og denne gang uden punkteringer.
Ja flot så det ud når man kørte blandt de gule marker, og alle MC'erne kom som en
slange og fræsede forbi.
Hans havde aftalt med fruen og junior, at de skulle sørge for kaffe og kagebord ved
Augustenborg slot, og det er jo en fornøjelse når sådan noget er klart ved ankomst.
Hil droning Ingrid for denne indsats - den varme kaffe var super i denne kolde vind.

Ja hyggesnakken holdt ikke så længe for folk småfrøs, og ca. 20.30 fandt folk tilbage til
deres MC for at vende snuden hjemad.
Forhåbentlig kom alle hjem - uden yderligere hilsner fra de blå lys
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Broager rundt
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Flemming og Erling havde i fællesskab lavet en tur som skulle vise Broagerland frem fra
sin bedste side.
Det havde en god flok GTC'er - og med det menes efterhånden over 20 MC - taget til sig
denne aften.
Der var 24 MC linet op til afgang fra Padborg hvor Flemming startede som frontkører.
Der var lovet grusveje, og den første ramte vi lidt efter Sønderhav.

Det var nu ikke derfor det tog 45 minutter at komme til Broager, men Flemming kørte
næsten retur til Padborg - nå ja måske ikke helt men vi skulle lige ind over nogle smalle
og snoede veje ved Holbøl og Hokkerup, før det igen gik mod Broager.
Ved F24 tanken gjorde vi et kort holdt for at skifte frontkører, så Erling kunne vise
Broagerland.
Ja vi fik kørt på asfaltveje men så mange smalle en-sporede veje vidste jeg ikke der
fantes på Broagerland.

Erling fandt lidt flere grusveje og vi kom da godt rundt inden vi landede på
Gammelmark camping.
Flemming havde snakket med campingmutter og havde fået bagt kage vi kunne købe.
Det valgte vores nye medlem Margret at købe alt af, lige for næsen af os. Men hun var
så flink at dele det ud til kaffen så alle fik.

Nå ja - valgte og valgte - det grundede vist i nogle voldsomme provokationer inden
start, men tak alligevel.
Vi kunne så stå og drikke kaffe og spise kage til den flotte solnedgang
Tak til Flemming og Erling for en god tur.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Leck tur-retur
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Det var en heldig mandag med flot vejr - men det er jo Hans P som stod for turen, og
han har åbenbart held med vejret. Ja han var også heldig at hans Garmin virkede denne
mandag, for det gjorde den ikke sidst.
Det var i hvert fald så godt, at hele 33 MC - flere med passagerer, var mødt op i
Padborg. Det var noget af et syn og pladsen syntes alt for lille.
Der kom så en god spredning på flokken, da de første par sving ned mod den lille
Padborg overgang også var lysreguleret. Men jeg må sige at vores system det bare
virkede. Jo vel an - et par kunne holde mere synligt, men alt i betragtning så virkede det
sgu.

Det er jo sådan, at kan man ikke se forankørende, så har man også ansvar for at sætte
farten ned og holde øje med om der er afsætninger.
Og mister man kolonnen af syne, så vær sikker på at det er en GTC kører du indhenter.
Der kunne jo være kommet en fremmed på tværs.
Men det gik godt, og efter en del sving og ugenerte veje, ja så kom der faktisk rimelig
samling på kolonnen - hold da op den var lang. Der var steder med stor oversigt, og
alligevel kunne man ikke se alle.
Hans P havde fundet nogle små veje, nogle steder blot hjulspor - dog flisebelagt. Men
der kom også lige et par stykker med grus, men slet ikke i nærheden af noget som
kunne genere.

Det var mest inde mellem alle vindmøllerne der var gruspletter - men vi fik da set
møllerne fra alle sider.

Til sidst endet vi på parkeringspladsen i Leck og så en lukket kaffeshop. Nå da Hans P ikke godt planlagt. Men kaffemutter var ikke gået endnu så hun lukkede op for
butikken og vi kunne få noget.
Efter kaffe kørte vi tilbage mod Padborg, nogle kørte selv hjem, andre faldt af
undervejs, men hjem kom alle.
Tak for en god tur til alle.
Venlig hilsen
Lars W

Julemærkehjem -
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Vejret var igen med os, denne mandag hvor Julemærkehjemmet stod for tur. Forårets
dag, hvor vi kører en tur med børnene fra Julemærkehjemmet i Kollund, kunne ikke
være bedre. Også dejligt at en god flok mødte op så der var en del at vælge imellem.
Vi drog afsted fra OK tanken 18.45 og ankom i samlet flok kl. 19 ved
Julemærkehjemmet.

Flemming M ledte kolonnen og det så jo godt ud - desværre stod børnene ikke og
ventede - men det gjorde Hans P, som ikke kunne få BMW'en til at opføre sig
ordentligt, så han tog bilen.

Ja en kort køretur som hurtigt var klaret,
og så venter vi kun på børnene.
Stor glæde og forventning for nogle, og
andre lidt mere afdæmpet, men første
hold kom afsted på den sædvanlige rute.
Igen en fornøjelse at snakke med dem
undervejs - hvis man har Intercom i
hjelmen - det er tydeligt at deres snaksagelighed afhænger af hvor længe de har været
på hjemmet. Jo længere tid, des mere snaksagelig.
Vi måtte ud på en runde 2, da ikke alle havde fået en tur.
Da vi så kommer tilbage fra tur 2, ja så står der en elev og er næsten grædefærdig, for
hun havde været ude med sine forældre og først lige kommet retur.
Det kunne Hans S da ikke stå for, så der var et par MC som tog en tur 3, så hun ikke var
helt alene rundt.

Efter turene så var der - som sædvanlig - kaffe og hjemmebagte boller.
En god dag må man sige. Tak for jeres deltagelse.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Fanø

- søndag 28/5

Det er blevet sommer, og så kan vejret hurtigt skifte om - og det var der lagt an til
denne dejlige søndag. Flemming havde planlagt en god tur, og der mødte da også 23
personer, på 18 MC'er, op til denne dag på Fanø.
På vej mod Esbjerg gjorde vi et holdt, for det var altså ikke den direkte vej der blev
valgt. På et tidspunkt viste Garmin retning Nord-Øst ja det gik godt.

Men vi kom frem til Esbjerg og kunne nå den første færge - hvor alle kom med over.

Det er jo ikke de store forhold, så vi kunne ikke engang nå en kop kaffe. Det tog kun et
kvarter så var vi over. Men vi nød solen og fik snakket

Da vi lagde til på Fanø blev der
noget stille i flokken. Der var en
lang - rigtig lang kø - som
ventede på at komme fra Fanø.
Det var lige før man overvejede
at kører bagest i køen med det
samme, for det ville tage en del
timer.

Først da vi kørte forbi byskiltet
ud af Nordby holdt køen op uha.

Nå men vi fandt et sted at spise frokosten - og igen nyde solen. Der var rygter om at
den ville blive væk i løbet af dagen.

Efter frokost kørte vi rundt på øen og så lidt forskellige landskaber. Der blev fundet en
tysk betonvej ud mod klitterne, hvor der også lå en bunker. Den var dog ikke
tilgængelig så vi fortsatte kørslen.
Der skulle også lige kigges ud over havet, så Flemming fik os hevet op i landskabet.

Derefter var det tid til en is, og den fandt vi ude ved noget som hed Fanø Bad. Det var
muligt at køre ned på stranden - der var dog ikke nogen som syntes det var fristende,
og så er det jo godt man kan lave en U-vending.

Der var travlhed i den lille iskiosk, da 23 personer lige på en gang troppede op. Det var
næsten som de allerede havde lukket, for soft-icen var næsten for soft.

Hygge ved iskiosken.
Det med kørsel i sand, var alligevel noget som Flemming ikke helt kunne slippe af sit
sind.
Så fra iskiosken fandt han en alternativ - meget alternativ - vej mod Nordby. Jo der var
flere som kom på krævende opgave med at følge hjulsporet Flemming havde fundet.
Peter L blev nødt til at sætte Birgit af for ikke at vælte. Og så måtte Flemming tilbage og
hente hende.

Ja det gav nok ikke plus på goodwill kontoen med det stunt.
Tilbage i Nordby var der fortsat en lang kø af biler til færgen.
Vi gjorde holdt for at få en kop kaffe inden vi ville forsøge at mase os frem foran i køen.

Vi var 3 som stak af lidt før tid, i håb om at komme med første færge - hvilket lykkedes,
så der kunne tages et billede af resten som kom til færgelejet lige som vi lagde fra.

Det var en rigtig god dag, og tak til Flemming for turen og alle andre for dejligt selskab.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Syd om Koldingfjord 29/5
Aftenens tur skulle gå til et område syd for Kolding fjord, og vejret så lidt underlig ud,
DMI havde sagt at det nok skulle gå sådan ca. da og måske ikke.
Og ved mødetiden 18:45 kom aftenens deltage også frem, nogle lidt våde andre lidt
mere våd og de sidste var helt tør, og midt i det hele begyndte det da også og dryppe
lidt.

Så til de 27 (23 MC’er) fremmødte var instruktionen klar; vi skal hurtig på motorvejen
og 25 km nord på - i tør vejr
og se her var det meget tørvejr så væk fra motorvejen
og ud på de små veje, hvor vi blev mødt af en natur som jo lige nu nærmest eksplodere
os i møde med dens store farve pragt.

Vi kørte først en del vest for motorvejen inden vi krydsede under den over mod Vonsild
og videre ind over Dalby, før vi kørte op i området ud til Kolding fjord og her fulgte vi de
små flotte veje gennem skoven op til Løverodde, hvor der var en flot udsigt til fjorden
og over til Skærbæk værket.

Efter kaffen og is blev turen lagt ned langs kysten helt ud til vandet som i dagens
anledning næsten var blik stille, vi kørte så ind fordi Skamlingsbanken og videre ned
over Hejlsminde og efter havnen kørte vi via små veje til vores slut sted ved Seggelund,
kl. var blevet 21:30 og 112 km mandags tur i flot vejr var slut.
Tak til alle for god ro og orden og et godt humør.
Hilsen Jønne
Dagens turleder

Pinsetur

- 5/6

En vis herre kan ikke holde styr på Jønne, så selvfølgelig skal sådan en fri-mandag
omsættes til en kørerdag. 11 MC og 12 personer mødte op i Rødekro for at tage turen
til Læborg biler og kigge gamle sager.
Vi kørte ad mindre veje, som Jønne troede regnvejret ikke kunne finde – men det
kunne det. OK det var nu ikke så galt og vi blev tørre igen inden vi kom frem til Læborg
biler. Der måtte Hans P dog overtage føringen den sidste 1,5 km da Jønne ikke vidste
hvor laden lå.

Vi fik parkeret og kunne uden afgift af nogen art bevæge os ind og kigge.
Allerede på pladsen foran mødte vi klassiske biler, og snakken gik da flere havde kørt i
sådanne eksempler.
Ja man kan her sige; klassikere kigger på classikere.
Hvem der så var i bedst stand skal ikke afgøres her, men vi kan jo prøve at se om 20-30
år.

Så skulle vi kigge på laden, og i porten stod denne fantastiske RR. Jo den kunne købes
for penge – rigtig mange penge. Jeg mere det var knap 600.000 kr. der stod på skiltet.

Alle biler var til salg, men der var kun en til under 100.000 kr. Der var for mange penge i
den lade.

Finn og Torkild stod og betragtede denne sølvgrå MG og syntes den var billig. Det må
den også have været, for 10 minutter senere stod der SOLGT på skiltet.
Der var også et lille sødt skur i laden, og det var det lille hus - med vægtelefon.
Ja det er altså ikke noget nyt når folk slæber mobilen med derud

På denne gamle Cheverolet stod der at den skal bruges til optagelserne af de nye afsnit
af Badehotellet.
Nej det er ikke en tidstro 1912 mannequin der står ved siden af - det er bare Frits med
et sagligt smil

En anden som kunne smile var Hans P, som havde genfundet ungdommens Flagskib.
Jeg tror den gamle Puch var glad for at være sendt på pension, for jeg tvivler på den
kunne kende Hans.

Efter at have gået og kigget på alle de dejlige sager, kørte vi mod Egtved Camping hvor
Jønne tilfældigvis kendte nogen.
Det blev en skøn tur rundt i Randbøldal og andre smukke steder med snørklede veje. Et
helt under at vi ikke mødte et hav af cykelryttere - for det var da lige et område for
dem.

Der havde han bestilt kaffe og ostemadder, og vi blev budt velkommen udenfor af
værtsparet.
Vi fik igen snakket og gået en lille tur ned til søen - blot for adspredelsens skyld.

Derefter kørte vi hjem i den orden vi nu forlod pladsen. Der var ikke afsætning så vi
kørte på egen hånd.
Stor tak til Jønne for en super tur, og lige så for det gode selskab.
Hilsen Lars W

Kalvø

-

12/6

Det lignede næsten starten af The Julekalender "Det var en mørk og blæsende aften".
Men alligevel mødte 7 personer, med hver deres MC, op ved Kalvø Badehotel for at
kører en tur.
Først blev der lige snakket og spist, der var rigelig af tid for køen var ikke lang denne
aften. Der var desværre godt med siddepladser, og det er synd for badehotellet når de
nu laver sådanne arrangementer.
Da kl. var 19.30 rullede vi så afsted mod Burger King i Rødekro - dog ikke direkte men af
en omvej.
Bagom Slivsø ud mod Hejsager, og et par kringlede veje ad Marguriteruten retur mod
Starup, Marstrup og Vedsted, før det gik syd mod Øster Løgum og Rødekro.

Det var blæsende - men vi undgik regnen - og lidt i kl. 21 kunne vi gå ind og bestille
kaffe i Burger King (hvilket jo tager lidt tid).
Tak for godt selskab til de fremmødte.
Hilsen Lars W
Dagens heldige turleder

Als med kaffebesøg
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Det var super vejr som ramte os denne mandag, så glæden var da kun stor over at se så
mange gæve klubkammerater til en køre/hygge aften. Også glædeligt at se et par nye
medlemmer, og også nogle gæster som ville se hvem vi er.
Dagens tur stod Erling for, og den skulle ende på hans arbejdsplads i Nordborg. En kort
sejltur var også lagt ind, så der var noget for alle.

34 MC og flere med passagerer - ja så vi var da nok 40 personer. Helt utroligt
fremmøde, og jeg tror da det er rekord - men det må lige undersøges
Vi startede ud fra Burger King i Sønderborg, og kørte straks over på den "hellige side" altså Sundeved - og kørte først ned forbi Sandbjerg Slot og op mod Ballebro.

Der skulle vi lige med den lille færge Bitten, og vi var heldige at komme lige som den
skulle afsted. Færgemande blev så glad for at vi kom så mange - ellers skulle han kun
have sejlet med en bil.
Og Erling fik rigtig handlet med ham om grupperabat, så det blev en billig overfart.

Det tager jo ikke lang tid, og så var vi på sporet igen - og ja jeg mener sporet. Det første
lille stykke på Als var med godkendt underlag, men når man har med Jønne, Frits,
Flemming og Erling at gøre ....

Ja så kommer der hurtigt grus som underlag. Der var noget natur vi skulle ud og kigge
på, så derfor blev det til de små veje på nordals.
Noget af naturen kiggede tilbage, og undrede sig nu sikker - så meget en ko nu kan
undre sig - hvad vi lavede der.
Ja man kom næsten i tvivl om vi havde sluppet Fanø.

Det var dog nogle rigtig gode veje Erling havde fundet, og en super tur i aftensolen som nogle gange blændede rigeligt meget - fik vi da ud af det.
Kort før kl. 21 ankom vi til det værksted hvor Erling regerer.

Vi blev beværtet med kaffe og kage, mens Erling fortalte om værkstedets funktion og
brug, og der blev da også snakket en del.

Erling gav en rundgang og fortalte om de opgaver der udføres. En af dem er at
fremstille nogle glasklovne til Danmarks hospitalsklovne, der sælges for 120 kr. hvor de
40 går til hospitalsklovnene.

Det er Erling til venstre
Derefter sluttede vi af og folk kørte hjem i den orden de nu lystede. Dog var det blevet
så sent, at Bitten ikke kunne benyttes til genvej, så alle måtte ned om Sønderborg.
Tak til Erling for en god tur - og jer andre for super opbakning.
Hilsen Lars W

Silkeborg

-
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Jønne havde arrangeret tur til området syd for Silkeborg denne søndag, så vi var 12 MC
og 14 personer der mødte op i Rødekro.
Det blev en rigtig Keld & Hilda tur dog ikke Ganløse, Vandløse osv. men sikke en
masse små sjove bynavne vi kom igennem, mens vi langsomt men sikkert kom mod
nord.

Efter noget kørsel var det tid til kaffepause og et stykke af Connies kage, som hun
havde flækket sammen i går aftes. Vi parkerede alle vores heste ved siden af en enkelt
naturlig hest.

Det var nogle dejlige veje Jønne havde fundet, og jeg ved ikke om sidste uges mobning
var årsag til at han droppede grusveje i dag. Der var et par gange han lagde an til
svingning ned af sådan en - men fortrød.
Hvem siger at mobning ikke hjælper

Næste rasteplads fandt vi ved frokosttid, og det var rigtig dejligt i solen og skoven - det
var lige før man kunne have blevet der.

Men vi skulle jo se noget mere, så afsted igen og flere skønne skovveje - med asfalt
på jo det har de altså gjort noget ud af nord for Kongeåen.

Efter noget mere kørsel begyndte vi så småt at lægge kursen sydover.
Og ja - der er ikke noget at misunde de sydlige lande når man snakker om at køre MC
og nyde naturen. OK de har flere højdemeter og hårnålesving - men de har kun sol.
I Danmark har vi ud over pletvis sol også lyse skyer, mørke skyer og våde skyer, samt
blæsevejr.
Og når man kører med Jønne, så får man både medvind, modvind og fra begge sider jo man kommer kompasset rundt.

Vi fandt et ishus på vejen og der skulle vi lige prøvesmage om det nu var i orden.

Jeg tror det er unødvendigt at sige - det var det.
Sidste stop inden vi sagde farvel blev ved Jels sø, men der var ikke træf i dag - eller også
var de allerede kørt.
Vi fik spist det sidste af Connies kage, snakket lidt mere og så var det ellers tid til at
kører hver til sit.

Fra start i Rødekro til Jels fik vi kørt 311 km. Min tæller stod på 437 km da jeg kom hjem
til Sønderborg - jo det havde været en god dag.
Tak til alle deltagere, Connie for kage og Jønne for en rigtig god tur.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Grillaften

-
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Der var indkaldt til fælles grillning og spisning i spejderhytten Stevninghus, i nærheden
af Søgård.
Denne traditionsrige aften plejer jo at være ved Tørning Mølle, men nogle gange skal
man jo prøve noget nyt - og det kan vise sig at være rigtig godt.
Vi var ca. 28 MC - flere med passagerer som startede fra Burger King i Rødekro. Der var
så to som stod i Sønderborg - ja der ligger jo også en Burger King, men det var altså
sidste uge.

Ja, det var så ikke højt solskin - og heller ikke så høj temperatur - men det gik. Rollerne
var i år byttet rundt, så Hans P sørgede for at tænde grillen, mens Hans S kørte en tur
rundt i området, så kullene kunne blive godt varme.
Eller også var det for at de mørke skyer skulle gå væk, for undervejs blev det da bedre,
og ved indkørslen til Stevninghus så det nu ganske fornuftigt ud.

Men det var sjovt som alle lige skulle hen og kigge på den dejlige varme grill som noget
af det første - selv om Hans S havde parkeret så langt væk fra huset, at man skulle
vandre flere hundrede meter det sidste stykke. Men den gåtur gav ikke nok varme.
Nå men efter at have sagt goddag til dem som allerede var nået frem - ja nogen var
kørt direkte - så kom der gang i både pølser, steaks og brød på den varme grill.

Nogle brød fik lidt for meget - måske fordi snakken gik alt for godt.
Men der gik ikke lang tid før der var tomt på grillen, og så var det godt at det var en
rigtig dejlig hytte at sidde og snakke i. Masser af plads.

Tak til Hans og Hans for en god tur - og som det plejer, alle deltagere for godt humør.
Hilsen Lars W

Hjelsminde
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Optakten til denne aftentur var våd, men heldigvis har vejrprofeterne nogle gange ret.
Regnen holdt op ved 17-tiden og man kunne begive sig mod Rødekro.
Det var der 18 andre på MC som også havde gjort, og nogle med passager på, så det var
da en god flok på 19 MC som kørte afsted med Frits foran.
Ja man kan godt se at han har skiftet GS'en ud med en stor fin MC - ingen grus eller
regn på programmet. Gad vide hvor længe han beholder den.
Nå men vi kom afsted i ganske godt vejr, og først lidt ud over Løjt land, nordpå og ud
mod Hejsager før vi kom gennem Haderslev og endte ved iskiosken ved Hejlsminde.

Der blev travlt og vi fik både is og kaffe, mens vi stod og sparkede dæk.
Det gode vejr afhang nu af hvilken vej man vendte blikket. Ind over land var der nu
nogle mindre tiltrækkende skyer, men ud over vand så det godt ud, faktisk med en lille
regnbue mellem vandet og skyerne.

De truende skyer fik Frits til at begynde hjemturen. Den ville gå samlet til Hammelev
hvorfra folk selv kunne kører hjem.
Knap var vi kommet afsted før duggen begyndte at sætte sig godt på visiret, og der kom
så noget regulært regn. Dog slap vi meget heldigt for det blev nu ikke til meget.

Og ved OK tanken i Hammerlev var
det så godt igen. Der blev sagt farvel
og dem som skal til Polen på lørdag
blev ønsket en god tur.

Aftenens tur blev vel omkring de 110
km og da jeg har 40 km til Rødekro og
60 km hjem fra Hammerlev, ja så stod
min trip på 210 km da jeg landede ved
garagen.

Tak til Frits for en god tur - og resten for godt selskab.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Kapplen -10/7
På trods af, Hans S. har slæbt medlemmer med på en tur til Polen, og andre var kørt til
Paris med Rynke by, så var der 20 MC’er der ville med mig en lille tur til Kappeln.

Uden at have styr på, hvor vi var eller hvilke små byer vi kom igennem ankom vi
"helskindet" frem.
Der kom nogle små bemærkninger om, nu igen har ishuset lukket, men det var kun den
første på havnen.
50 meter længere fremme havde ishuset fortsat åbent, så her blev der købt godt ind.

Efter ca. 45 min sadlede vi op igen
og vendte snuden igen mod Kruså
hvor vi kunne hilse af lige på den
danske side af grænsekontrollen.
Tak for god hjælp til Frits (på Hannes cykel) for god afsætning, og han havde nok at lave
samt Jessica for at få alle "samlet op"
Og sidst men ikke mindst, tak til alle for at ville holde mig med selskab på sådan en
dejlig mandag aften.
BMWenligst
Hans Pedersen
Slesvig forsker

Rømø 17/7
Hans P havde lovet bikini og is på Rømø, så selv om man havde mange km på bagen
efter sidste uges Polenstur, ja så tropper man da op til sådan en tur.
Der var 17 MC - eller var der ?
Ja det skal nok kunne blive diskuteret, men det var da et godt fremmøde. Hans havde
planlagt en rute - eller også havde han bedt Garmin om en kurs stik vest.

Men det var nu også godt nok, for vi kom da alligevel på nogle gode veje, og det tog da
en god time at komme frem til Rømø.
Ved start i Rødekro blev der også fremsagt spådomme om, at der var skyfrit på Rømø hvilket der ikke var i Rødekro. Det var truende regnvejrs skyer der hang der, så
forventningen var selvfølgelig stor.

Der var pletvis skyfrit - og det med bikinier holdt bare ikke. Jessica havde ellers lovet
Hans at stille op, men det var åbenbart kun Hans som kunne huske det.
Vi fik dog is og nogle varm chokolade.

Og så kunne vi sparke dæk, ja mere end 2 på en af maskinerne
nemlig lån fruens scooter med dobbelt forhjul.

Erik Evald havde

Vi kørte næsten samlet til Bolderslev og sagde farvel.
Tak til Hans for en god tur, og tak for godt selskab.
Lars W
WEB-redaktør

Kryds grænsen
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Det så noget gråt ud sidst på eftermiddagen, men jeg havde jo lovet det ikke ville
regne, så 23 MC dukkede op i Padborg til aftenens tur på en små 110 km.
Den skulle gå et par gange over grænsen, og vi skulle runde Rudbøl før vi begyndte at
kører retur.

Vi krydsede første gang lige ved Padborg, nemlig Kolonisthuse overgangen. Der var vi
lige ved at blive kørt i grøften af en svensk bil med 4 "turister" i. De blev noget nervøs
ved at se os - det var nok ikke på deres program at blive set.

Nå men det kunne vi jo ikke gøre noget ved, og turen fortsatte ad nogle dejlige tyske
veje - man kunne næste kalde det skovtur, men der var ingen grusveje.
Og vi krydsede grænsen et par gange mere, før vi i Aventoft gjorde holdt ved Fakta.

Der kunne handles endnu, da de først lukker kl. 21.
Nogle var inde og hente is, mens andre blot nøjedes med medbragt kaffe og småkager,
mens der blev hyggesnakket.

Derefter gik ruten mod Rudbøl for at krydse grænsen for 6. gang denne aften, og der
stod der sandelig 2 betjente og kontrollerede aftenens grænsegængere. Jo det var da
meget fornøjeligt at få en snak med dem, for de syntes vi skulle vise papir - det er
første gang jeg har oplevet det på MC.
Desværre havde vi ikke Jønne med - så vi glemte helt at tage billede af det.
Nå men alle kom heldigvis med retur til DK, og det gik så ind gennem Tønder og retur til
Tinglev hvor der blev sagt farvel og tak for i aften.

Vi har tilsammen kørt 2.530 km denne aften, kun på den planlagte rute. Hvis man så
regner et gennemsnit på at alle har brugt 30 km på til og fra kørsel, ja så er det 3.220
km på sådan en aften. Det bliver sgu til nogle km i løbet af sådan en sæson - hva
Deltagerene skal have tak for en god aften.
Hilsen Lars W
Turleder

En søndag på Als
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Det så egentlig godt ud, men turleder Hans's forsikring om at det holdt tørt - ja det må
han øve sig noget på.
Vi var 13 MC der mødte op på havnen i Augustenborg, og Svend havde i dagens
anledning Susanne med bagpå.

Hans gav info om dagens
forestående tur, som skulle gå
hen og blive omkring 140 km.

Vejrudsigen blev diskuteret lidt, men Hans forsikrede om at der ikke kom noget vand,
så vi kørte ud.

Efter lidt landevej gjorde vi holdt ved Vibæk vandmølle, som også havde en vindmølle ja det var forsyningssikkerheden man allerede dengang var bekymret om.

Hans gav den som en prof turistguide og fortalte lidt om stedet.
Derfra gik det mod Kegnæs - stadig med gode udsigter - men det skulle få ende.
Vi kom halvvejs på Kegnæs, så mente vejrguderne lige at spejderene skulle have en
farvelhilsen fra Sønderborg. Der kom en tordenbyge ind over os, og vi blev våde. Nogle
mere end andre, men nogle fik også mere ulempe end andre.
Hvis folk stopper for at tage regntøj på undervejs, så skal de altså ikke forvente
kolonnen venter på det.
Der var nogle som kom til at vente unødig lang tid på, at det ikke lige var kommunikeret
ud - Det er det hermed fremover.
Der kom så meget vand, at sigtbarheden over dæmningen var kun 100 m, og det var
svært at skelne hvad der var vej og hav.
Vi "mistede" 3 MC på det vejr - forstår dem egentlig godt.
Vi kom frem til Mommark marina hvor vi krøb ind i ly af cafeen, og gjorde den til en
svømmepøl - næsten.

Vi fik noget kaffe, og blev lidt
mindre våd i den tid vi var der.

Derefter sadlede vi op igen, og
fortsatte turen rund på Als.
Vi kom op omkring Nordborg, og ud
over Holm og endte så ved Dyvig
badehotel, hvor Leif Mattiesen stod
og ventede. Vi hilste og han ville så
hellere ud og sejle end køre MC.
Det blev til noget kaffe og småkager,
samt småsnak i den muntre ende af
skalaen. Jo Frits var nemlig med.
Derfra gik turen mod Augustenborg,
og nu var det faktisk blevet helt godt
vejr, med solskin.
Jønne var kommet hjem fra Finland og stod så og ventede ved ishuset i Augustenborg,
så han kunne tage dette gode billede af GTC ankomme.

Den gode Hans blev også mødt af 2 børnebørn, der havde øjnet chancen for at få
bedstefar til at give is - og det gjorde han selvfølgelig.
Ja selv om UEFA aflyser fodboldkamp på grund af lidt regn, så gør GTC altså ikke det.
Dagen endte alligevel med at vi blev tørre og mon ikke vi er klar til en mandagstur med
Kurt i morgen. Håber vi ses.
Tak for en .... jo god tur alligevel Hans
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Langballig og omegn
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Denne sidste julidag i år - året hvor der kun var en sommerdag i juli - blev en god dag
på flere måder.
Der var varierende skydække i løbet af dagen - og det var der sådan set også da Kurt
gav info for dagens tur. Det holdt dog heldigvis tørt hele aftenens tur.
Atter kunne vi stille 25 MC + 3 passagerer for at følge Kurt ned til Langballig for at få en
is.

Det har længe gået helt fint med vores afsætningssystem, men i dag lykkedes det at
komme på glatis. Inde midt i Flensborg gik det galt - heldigvis var det kun 5 MC der kom
væk fra alle os andre 20 som kørte forkert
Nå men vi blev egentlig hurtigt samlet igen, og så fortsatte vi turen. Hvad der lige gik
galt var selvfølgelig en kombination af flere ting. Det må vi bare gøre bedre fremover.
Vi kom ad en rigtig god vej frem til ishuset i Langballig, hvor vi parkerede i spredt
orden.

Efter den pause, så sadlede vi op igen for at køre hjem. Kurt havde nævnt noget om
større veje, så det var ikke den store forventning til hjemturen.
Det var så kun på Garminkortet, at det var markeret
som gule hovedveje.
Virkeligheden var noget andet.
Det blev til en rigtig fed rute hjem, med gode sving og
god asfalt.
At der på de veje var tilladt 100 km/t forstår man som
dansker ikke.

Solen var på vej ned, men heldigvis uden at blænde det gik jo vestpå.

Vi kom tilbage og krydsede grænsen i Kruså - denne gang uden at blive standset.

Vi havde da kørt 83 km - og det må vel egentlig betegnes som et minimum, hvis man
skal køre fra Padborg til Kruså på MC.
Tak for en rigtig god tur
Hilsen Lars W

To Gram slot or not-to Gram slot
Der var udsigt til en dejlig aften på MC - hvilket jo ikke er overraskende når nu man er
startet på arbejde igen, så skal sommeren nok komme.
Jeg havde regnet med mindst 30 MC i dag, men der kom "kun" 28 - til gengæld var der
6 passagerer med, så der var alligevel mange på en måde.
Mange i den forstand, at Connies kage så ville blive skåret i mindre stykker.

Jønne gav info om dagens tur, og den skulle have gået til Gram slot, men da de ikke
virkede interesseret i at servere kaffe og kage, så valgte Jønne at ændre turen til en
rasteplads nær Endrupskov Camping.
Vi kørte lystigt afsted og der kom god spredning på kolonnen, for der var fundet nogle
kringlede veje.

Men som altid så fandt vi sammen igen, når der havde været nogle gode veje at vride
håndtaget lidt om.

Det blev til en godt 90 km før vi nåede rastepladsen, hvor Jønne havde bestilt kaffe fra
flere af turudvalgets medlemmer, og Connie havde bagt kage.

Det havde taget os 1½ time at køre de 90 km, så det er jo ikke fordi gennemsnitshastigheden var særlig stor - selv om der var stræk hvor viseren stod lidt højt.
Og så skulle pigerne lige udveksle
det nyeste sladder, sådan lidt for
sig selv 😊

Sådan så dagens tur ud. og der var fri hjemkørsel efter kaffen.

Tak for en god tur til Jønne, og tak for kage til Connie - og godt at turudvalget var blevet
aktiveret til at medbringe kaffe til alle, nu hvor Gram slot var blevet fravalgt.
Hilsen Lars W

Julemærkehjem
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Så var det atter tid til at kører en tur med børnene fra Julemærkehjemmet i Kollund.
Vi var 15 MC der mødte op ved OK i Padborg, til den sædvanlige snak og instruktion,
inden vi kørte mod Kollund.
Flemming havde aftalt med en gæst, at han kunne slutte sig til ved Shell i Kruså.
Kort efter ankomst myldrede børnene ud og der blev valgt MC

Vi skulle ud på vores sædvanlige
sløjfe, som Garmin måler til 22
km fra start til slut.

Der blev sadlet op, og så er vi klar til at kører første hold rundt.

Der var 3 sidevogne denne gang, og det opvejede at der ikke var så mange solo-MC
mødt frem.

Det kan jo undre en, for det kunne da ikke bliver bedre vejr til sådan en aften.

Det blev til 2 ture rundt, og derefter var der kaffe og kage i stuen.
Der blev sagt pænt tak fra børnenes side og vi sluttede ved 21 tiden.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Årø - Øen rundt
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Årshjulet i GTC plejer jo at indeholde en tur til Årø, og det var også tilfældet i år.
Flemming havde aftalt med Brommes gård, at vi kom en tur - nu vi skulle rundt på hele
øen.
Vi var 17 MC der startede tidligere ud fra Rødekro end normalt. Allerede 17.45 var der
afgang hvis færgen skulle nås.
Det så ind i mellem truende ud, men det holdt tørt hele vejen - også hjem.

Om det var de truende skyer, eller at Jønne vidste vi løb ind i noget vejarbejde ved jeg
ikke, men det gik i hvert fald lystigt afsted på hovedvejene.
Men vi nåede færgen i god tid og kunne komme med alle sammen på en gang - også de
to som mødte direkte ved færgen.

Færgeturen, og den store runde på Årø blev gennemført i fin stil.

Det var et helt andet tempo på Årø, med de mange gårdbutikker langs ruten.

Vel ankommet til Brummes gård, blev vi mødt af en glammende hund, som ikke mente,
at vi skulle tro vi var alt for velkomne.
Kromutter kom dog med en anden historie og vuffer luntede af.
Der var så mulighed for at få noget at spise, og det skal man jo passe på med at sige nej
til, så vi var en del som sikrede aftensmaden på den måde.
Det må være sidst på sæsonen,
for vi tømte åbenbart køkkenet
for Årøbøf.
Det var rigtig hyggeligt at få
sådan en snakketur i GTC selskab
- det skal vi også huske en gang i
mellem, selv om km-kontoen
ikke rigtig rykkede denne gang.

Tak for turen Hilsen Lars W.

Vejle ådal
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14 MC mødte frem, med fører og 2 passagerer, til søndagstur til Vejle ådal og omegn.
Vi havde store forventninger til turen, for vi ved jo hvor dejligt der er i det område.
Hans P har tidligere haft ture i området - jo det skulle nok gå godt.
Første stop var Bindeballe station og købmandsgård.

Der spiste vi den medbragte mad ved den gamle stationsbygning - ude i naturen, for
det var tørvejr. Det var ikke mange dråber vi fik undervejs.

Et ganske godt sted skal det bemærkes, da
vi faktisk kunne have siddet inde i
bygningen, og så er der toiletter.

Og med udkig til det gamle stationsforvalterkontor - ja så fik vi også en duft af
historien.

Derefter kørte vi mod Vejle og ind gennem byen. Vi kørte gennem dyrehaven, mod
ishuset på havnen.
Hans P ville lige have styr på at alle var
med, og stoppede for at få samling. Det
skal man passe på med, hvis man også
slipper MC.
Calle troede vi legede Kongens
efterfølger, og så lå der to MC på siden.
Alle øvrige tabte den leg.
Dog tror jeg Hans glemte at betale Calles is som førstepræmie.

Der blev spist is og snakket, før vi kørte sydpå. På vej retur gennem Vejle, skulle vi lige
op af Kiddesvej - Danmarks stejleste vej tro jeg. Alle kom op til toppen.
Vi holdt ind lidt før Haderslev for at drikke den sidste kafferest og sige farvel.

Dagens tur som den ser ud på Garmin - ja altså en Garmin som virker, Hans P 😉

Tak for en god tur og selskab. Hilsen Lars W

Dagebüll
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Det var et fantastisk vejr, da 25 MC førere og flere passagerer stod linet op ved
mødestedet i Rødekro. Spændte på turen som Kurt skulle stå for.
Og der stod vi jo godt - og ventede - mens klokken gik og gik.
Det plejer ikke at ligne Kurt, at komme så sent til en tur. Det gjorde han så heller
ikke han stod bare det forkerte sted
nemlig i Padborg.
Nå men han er jo en kvik gut, så den sølvgrå Honda fik nogle vrid i øret op til Rødekro,
og så kunne vi komme afsted på tur.

Turen blev så ikke den planlagte, men Tomtom er jo god at have med, så den fik
ansvaret for at guide os til Dagebüll.
Det gjorde den nu også ganske godt, og jo der var da et par sving undervejs.

Det gik godt med alle 26 MC og vi kom til Dagebüll tidsnok til at se den lovede
solnedgang.
Vi fyldte næsten P-pladsen op med alle de maskiner.

Det gode ishus blev besat, og kaffe og is blev bestilt mens snakken gik.
Hyggeligt selskab og Kurt fik rig lejlighed til at genfortælle hvorfor han kom så sent.
Der blev også lige tid til at gå en tur ud på molen, for at se solen gå ned - og det var et
flot syn på denne aften.

Derfra var der hjemtur på egen hånd, eller i små grupper som man nu kunne finde
sammen i.

Vi 3 sidste ville følge med Kurt ad motorvejen hjem. Men den havde så gemt sig og vi
kom hjem på veje gennem vindmølleparker - hvilket egentlig var et flot syn om aftenen.
Tak for en god tur og godt selskab
Hilsen Lars W

Dansk AutoLOGIK

-
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Jønne havde fået arrangeret et besøg på Dansk Auto LOGIK, som nok er en forkortelse
af Logistik. Det er nemlig en kæmpe nødvendighed, for logik var noget svær at få til at
passe.
Vi var 22 MC samt nogle passagerer som tog turen fra Rødekro til Vampdrup. Ikke den
mest udfordrene tur, men dog alligevel god på sidste del. Det tog en lille time så var vi
der.
Et kæmpe - og jeg mener KÆMPE - område fyldt med biler.

Vi blev modtaget af driftschef Lars, som ledte os ind på området. Efter at have kørt
mellem mange biler, parkerede vi der hvor bilerne blev modtaget.
Der var pt. ca. 12.000 biler på området, som var ved at være fyldt godt op. Der
ankommer nemlig 4 af de viste togsæt om dagen med 250 biler på. Så det er + 1000
biler om dagen.
For tiden er der desværre ikke samme afgang, så de hober sig lidt op.

De har mange forskellige mærker - og deraf også modeller - og når man kiggede ud
over pladsen så det noget blandet ud.
Der blev holdt styr på bilerne, med IT sporing af GPS af medarbejderens telefon når den
blev stillet et sted. Så kan kontoret se hvor den skal hentes når den skal bruges.

De er 290 medarbejdere, og omsætter for 850 mio. kr. på årsbasis.
Det er primært handling af biler til og fra forhandlere og udlejnings/leasing selskaber.
En del biler skal også ombygges før levering og de klarer de også, herunder
pavabehandling af alle Mercedes til det nordiske marked. Det bliver udført i 3holdsskift.

Vi kunne kører op og ned gennem rækker af biler, som ville have gjort ethvert DSB
færgeleje misundelig. Ikke engang Arveprins Knud ville kunne have gjort synligt indhug i
bestanden af biler.

De har 170 autotransportere, som hver dag kører biler rundt i landet, med 8 biler ad
gangen.

Vi fik også set klargøring - og hvis man ikke gider pudse bil, så er det ikke der man skal
hen. Vi var der ved 20.30 tiden og der var stadig mange biler at vaske og tørre af.
Til slut kom vi over i administrationen hvor de overvåger alle transporterne, og det er
ikke småting de kan se - og dog, jo faktisk. Der videregives melding fra lastbilerne til
kontoret om så blinklys går ud. Hvis det for 3. dag giver melding om det, så kontakter
de chaufføren og stiller kritiske spørgsmål om hvorfor den pære ikke er skiftet endnu.

Vi sluttede af med at få en tår at drikke, hvor vi sagde tak for en meget interessant
rundvisning og kvitterede med et par flasker til Lars.
Der var så hjemkørsel på egen hånd, og tak til Jønne for turen.
Hilsen Lars W

Ertebølle weekend
Turen var i år præget af en del afbud i sidste øjeblik, men vi var da en lille lystig flok på
18 personer, som igen havde en forrygende weekend på Ertebølle Strandcamping.
De fleste ankom torsdag, sidst på eftermiddagen – i tørvejr, selv om vejrguderne ikke
havde lovet os de bedste udsigter. Calle ankom fredag, og han havde så til gengæld fået
regnen for os alle, men det tog han med godt humør.

Fredagen startede med en frisk gåtur, langs Limfjorden – i tørvejr. Flemming samlede
fossiler og snakken gik lystigt. Turen gik forbi stenalder museet, som vi besøgte – og vi
hørte om Ertebølle kulturen. Vi så bl.a. hvordan man fremstillede værktøj i flintesten.
Efter gåturen fik vi lækre pandekager på campingpladsen.

Da det var begyndt at regne lidt, aflyste vi turen med vores lokale biker ven, -men det
begyndte at klare op midt på eftermiddagen, og så havde Jønne, på en af sine utallige
ture mødt en gut ved et færgeleje, som kunne fortælle om deres veteranklub. Vi tog
kage med og så kørte vi en flok ud til ham, mens pigerne gik til smykke demonstration.

Vi blev modtaget af Henrik, fra Aalestrup Classic, som på roligt nordjysk fortalte og viste
rundt, i et imponerende flot klubhus. Vi så hans flotte veteranbiler, knallerter, mc ´er
og en flot gl. speedbåd, - jo der var styr på tingene. Under kaffen så vi billeder fra
klubbens årlige knallerttur til Trollhätten i Sverige, med 45 knallerter !! – det var en
rigtig fin oplevelse.

Lørdagen bød på en rigtig flot køretur, i fint solskinsvejr, med Jønne i front. Turen gik
ad flere små dæmninger langs med Limfjorden, op forbi vindmøllerne i Østerild, op til
Jammerbugten, hvor vi fik lækker fisk ved et lille røgeri, - hurtigt igennem den smukke
natur ved Bulbjerg, ad bittesmå ”cykelstier”, ud for at se til fiskerne i Torup (gutterne
på kutterne) hvor vi fik en is. Det blev til en super fin tur på ca. 200 km., i tørvejr.
Lørdag aften bød på lækker grillmad, god rødvin og mørk Hancock øl og masser af god
stemning og jokes.

Søndagen startede med rengøring af hytterne, og så aftalte vi at køre hurtigste vej
hjem – meen !!
Så havde Jønne lige en lille omvej. Med færgen over til Salling, ned over Hjerl hede, ad
små veje på kryds og tværs ned gennem Jylland, - ind til bageren i Sdr. Omme, hvor vi
fik de lækreste pizzasnegle og kager.
Derfra gik turen til Gabøl, hvor vi kørte i hver vores retning, med et stort smil på
læberne – det havde igen været en super hyggelig weekend – Tak til alle for en god tur
og tak til Ertebølle Camping som igen i år leverede varen 110%.
Frits

På tur med Hans
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Hans S havde planlagt en tur, men når sæsonen lakker mod enden, ja så er der også
andre som skruer ned for åbningstiderne - her i blandt Pandekagehuset. Så der måtte
findes andre planer, men heldigvis er Hans jo iderig så på tur kom vi.

Først skulle vi dog lige beundre Scooter-Finns nye erhvervelse, en flot Honda MC så han
igen er fuldgyldigt medlem.

Vi kørte afsted, først lidt ind i landet og ned mod Hjordkær - i et område man mener at
kende sådan rigtig godt, og alligevel syntes man at det var en ny fornemmelse.

Der var mange dejlige smalle veje, og vi mødte kun få biler. Men der var også lige en
løbeklub ude på tur, som Lotte ivrigt vinkede opmuntrende til. Ved ikke lige om det
virkede men Lotte morede sig.

Skov og bakker blev afløst af lidt fladt landskab og marker. Tiden for vores tur og solens
nedgangstid nærmer sig hinanden, og dermed også muligheden for at få vildt at se på
turen. Det kom også, og heldigvis undlod de at krydse vejen.

Det er dog noget man skal være opmærksom på er i sensommeren - eller hvad vi skal
kalde det.
Kursen blev lagt ud mod østkysten, over Krusmølle og ud mod Varnæs.

Et skønt syn ud over Aabenraa fjord, når man kører ud på kystvejen.
Derefter ind over Bovrup mod Gråsten, og det dejlige skiftende landskab gjorde at
turen var rigtig vekslende.

Til slut slog vi lige ind over Hokkerup, før vi satte kurs mod Sønderhav. Det var det nye
ishus Fjordens Perle som var målet.
Alle MC kørte pænt ind på den grusbelagte parkeringsplads og ingen så ud til at have
problemer med det. Så imponerende at pølsemanden bemærkede det.

Det var en positiv oplevelse at være der, mange havde jo nok troet vi skulle 100 m
længere frem til Annis.
Der blev sparket lidt dæk og snakket, men sorte skyer nærmede sig og gav sig til at
dryppe. Det var optakt til farvel fra flere og turen sluttede der.

En rigtig dejlig tur som jeg håber Hans har gemt i gps´en, for den kan sagtens gentages.
Tak for godt selskab
Hilsen Lars W

Tur til Kalvø

18/9

Frits havde fået nok MC kørsel i weekenden, så han havde afsat sin tur til Hans P, og
det var der så 14 MC der mødte op til. Og nogle med piger på bagsædet.
Den gode Hans havde så undersøgt, at der var sæsonafslutning på Kalvø - med musik og inviterede derfor pigerne til dans.

Vi kørte en tur i området på en times tid, og man må sige at Hans timede det ganske
flot. Vi kom rundt i tørvejr og uden om regnbyen som lige skulle over Kalvø.

Da vi ankom var der mange som også lige skulle ud og sige farvel for i år. Hele
parkeringspladsen var fyldt op - jo der var opbakning til Kalvø.

Heldigvis var der stadig plads til at sidde og få både kaffe og pølser mens snakken gik.
Det er altså hyggeligt når GTC er på tur.

Musikken blev leveret af Southern Comfort, og det gjorde de også godt. Dog syntes jeg
ikke at Hans fik budt pigerne op - han stod i stedet for og beundrede en V6 Valkyrie.

Nå men det blev jo hurtigt mørkt, og så kunne man vende forhjulet hjemad og tænke
på, at på søndag er det Surprisetur - det bliver sjovt.
Tak for en god aften
Hilsen Lars W

Surprisetur
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Selv om det – på en søndag – er tidligt med start kl. 9.15, ja så var der linet 22 MC op
på OK-tanken og 25 friske personer stod klar, spændt på hvad Calle nu havde fundet på
af løjer.

Calle bød velkommen og fortalte de overordnede planer for dagen, som indebar, at
man i år ikke måtte bruge Google til opgaverne – øv altså.

Nå men vi kørte så afsted på første del af turen, som gik ind mod Padborg flyplads og
Bajstrup, Vilstrup, Kiskelund for at ende i Sandager, mellem Sønderhav og Rinkenæs.

Ja der var lovet grusveje, og dem mødte vi også. De var nu ikke så dårlige at kører på, så
det var ok.

Der skulle vi løse de første opgaver, så som at bestemme indbyggertallet i Egernsund
og hvad BSA står for og hvad deres logo er. Jo der var ikke sparet på opfindsomheden,
men Calle havde – nu hvor vi ikke måtte Google – givet nogle svarmuligheder. At de så
lå så tæt, at det ikke var til nogen hjælp alligevel, var jo ikke Calles problem. Nej det var
vores.

Derefter kørte vi videre mod næste punkt og opgaver. Calle glemte dog lige at
informere os om, at nogle af de næste svar, ja de stod der hvor vi nu kørte fra.
Vi kørte ind over Nybøl for at ende i Snogbækskov med udsigten til Als, og først spiste
vi madpakkerne før Calle igen havde fundet på løjer.

Nu skulle vi så være søkendte og skrive navne på farvandene omkring os, og dansktime
med at finde på ord, for til slut at spille med bold. Syntes ikke noget gik ret meget
bedre end det andet.

Så tog vi turen via Ragebøl og Vemmingebund for at runde Broagerland. Der var igen
grusveje på programmet, men det var nogle dejlige veje han havde fundet.

Næste holdt var ved Brunsnæs, og det var et godt stop, for Lotte havde bagt småkager
– det var det nu ikke sådan rent fysisk, for de var store. Men de smagte godt, så tak for
det Lotte.
Calle havde igen spørgsmål, nu om astronauter og deres mødre – hvor får han det dog
fra.

Derfra gik det ind over Gråsten og Grøngrøft, Kværs og Hokkerup før vi gjorde sidste
holdt i Sønderhav. Her skulle vi gætte at et trompetstik hedder trompetstik samt hvor
mange sten der var i et glas.
Ja man må sige at Calle er en sand quizmaster.

Derfra gik turen tilbage til OK-tanken hvor regnskabets time var inde. Det så ikke
besværligt ud for der var da ikke brug for lommeregner til at lægge de scorede point
sammen.

Der blev fundet et vinderhold, bestående af Erling, Frank og Kurt, som vandt næste års
kontingent i præmie.
Vi sluttede af med at få noget at spise og diskutere dagens opgaver – som alt efter
hvilke man havde rigtige – blev bedømt gode og dårlige.

Der var dog enighed om at Calle havde vundet den største pris – nemlig æren af at få
lov at stå for næste års Surprisetur

Tak for en god dag til alle Lars W, WEB-redaktør

Sidste mandagstur i år - 25/9
Kurt havde fornøjelsen af, at skulle stå for sæsonens sidste mandagstur. Den havde han
planlagt skulle gå fra Rødekro til Padborg.
Der mødte så 22 op - inklusiv Kurt, som belært af egen erfaring mødte det korrekte
sted og i god tid, så dagens tur ikke blev overladt til TomTom.
Den spændt ventende flok stillede op til foto og hører på Kurts plan.

Der var så 18 MCér der rullede ud og nød denne mandag aften, som var lidt køligere og
mørkere end sommerens mandage, men stadig et udmærket MC vejr.
Atter var der fundet veje som flere af os ikke havde kørt på før, og det er jo egentlig lidt
utroligt.
Eller er det - for da jeg fulgte med på min GPS undervejs, ja så forudså jeg adskillige
gange at: Kurt, nu forsvinder asfalten sgu - vi kører på markvej.

Her godt billede skudt af Helene

Men som Helenes billeder viser, ja så var der altså asfalt under alligevel, og havde man
ikke vidst det, så havde man ikke valgt den vej til GTC tur.
Det havde Kurt så, og godt for det, for det blev en rigtig god tur.

Den lyse horisont er vestpå. Det gavnede så ikke rigtig
os, da vi ikke skulle den vej.
Ja det var smalle veje, og gode sving, så det var med at være vågen og holde øje med
køretøjer fra markerne - der blev nemlig arbejdet på højtryk rundt på markerne.

Vi er dog - for det meste og fleste - fornuftige MC'ister i GTC så det kørte jo bare derud-af.
Turen sluttede så ved OK og da nogen havde taget "vores" parkeringsplads, så holdt vi
på den anden side i dag.

Der blev så drukket lidt kaffe med kage og snakket ved bordene.
Asger meldte så ud, at han gerne ville stå for en søndagstur, og det syntes vi i
turudvalget jo godt om, så det blev hurtig en aftale han ikke kunne slippe ud af
som vejret ser ud for søndag er det jo den helt rigtige dag.

og

Tak for en god tur
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Søndagstur med Asger

-1/10

I mandags havde vi vores sidste mandagstur, og turudvalget snakkede lidt frem og
tilbage om hvad vi skulle gøre ved den frie kommende søndag som vi havde i
programmet.
Asger var hurtig ud og sige, at han da gerne ville lave en tur til os på den kommende
søndag, så det problem var løst bare sådan, jo det kan være let og være i turudvalget.
Det blev søndag og vejret viste sig som en perfekt sensommerdag.
Men under Asgers information om turen, som skulle gå lidt frem og tilbage på små fine
veje langs motorvejen, blev vi lige advaret om, at vejene kunne være lidt udfordrende,
med efterladenskaber fra bøndernes afgrøder, løvfald og lørdagens nedbør. Der var jo

kommet flere liter regn pr. kvadratmeter, end hvad en gennemsnits Bayersk familier
drikker af øl på et helt år.

Og det var ikke kommet helt væk fra vejene.
Nu var vi advaret, og Asger havde da skåret yderligere kraftig ned på grusvejene, og
havde fundet nogle flotte veje til vores søndagstur, rundt i området syd for Åbenrå og
Rødekro, videre op igen og ud på Løjt land, for og ramme Golfbanen derude.

Her kunne vi så i strålende solskin indtage vores frokost, og de kager som Asger havde
strikke sammen til os, hvorefter vi fik et tilbud om og prøve og slår lidt til golfkuglen og ikke bilen.

Og med de flestes ringe kendskab til dette, men dog med en lille instruktion fra Asger,
gik vi i gang på slå til kuglen.

Ja der er forskel på elegancen folk imellem.
Godt at luften ikke er så hård at slå i, for den fik godt nok en masse tæv.

Vi fik en masse sjove grin og hygge ud af dette, og hvis Golfklubben derude har et skjult
kamera hængt op, ja så bliver deres julefrokost ekstra sjov hvis de vise filmen (kan
stadig grine af de sjove øjeblikke som opstod - hi hi)

Ja man kunne have sagt sig selv, at Erling ville være god på putteren
Efter strækøvelse m.m., kørte vi igen af snoede veje retur ind gennem Åbenrå for at
ende ved Pølsevognen ved Sydhavnen.

Der var misundelige blikke fra Flemming og Frits på den hotdog. Tror faktisk den var
tømt for kalorier længe inden den nåede munden.
Vi var 8 MC ’er og 11 personer m/k og fik kørt en ca., 85 km.
På vegne af turudvalget vil vi gerne sige stor tak til Asger for en fin og sjov tur på en
perfekt søndag.
Hilsen Jønne

Søndagstur
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Da tiden nærmede sig for weekendens forberedelser, ja så meldte DMI godt
søndagsvejr, og det ville jeg så ikke lade gå til spilde.
Derfor smækkede jeg en tur til Friedrichstad på hjemmesiden og håbede på det bedste.
Der var heldigvis nogle andre som også havde lyst til en søndagstur, så vi var 9 MC + en
passager der var klar til at lægge fra Rødekro kl. 10 - selv om det ikke var helt som
ventet. Det var diset denne formiddag - men det klarede heldigvis op hen ad vejen.
Vi tog motorvejen ned lige over grænsen, og tog derfra ind på landevejene. Først vest
mod Stadum, og så lidt kringleveje mod Joldelund, hvor vi gjorde holdt for lige at
strække ben og snakke om vejene.

Ja og vejen var visse steder heller ikke som forventet - eller var den.
De tyske bønder var på arbejde flere steder, og det gav noget svineri på vejene - som
kunne ses på maskinerne. Der venter et vaskearbejde.

Derfra gik det videre mod Friedrichstad, som nu var blevet rigtig dejlig at være i, for
solen var godt fremme og jeg fortrød at have inderfor i jakken.

Vi parkerede mellem en masse andre MC-folk, som havde fået samme gode ide som os.
Der var mange på vejene i dag.

Det var planen at ankomme kl. 12.30 - men til stor utilfredshed blev det først 12.35
som visse skulle påpege meget kraftigt. Den kritik var dog svær at tage alvorlig, for
smilet afslørede en anden stemning.
Ja det var faktisk svært - meget svært - at holde pessimismen oppe og det gode humør
væk. Det lykkedes heller ikke, for da vi sad om bordet i den gode fiskeresturant blev der
grinet meget.
Finn var rigtig glad for at han ikke var skydeskive hele tiden.

Den tjans måtte turlederen stå noget for, da han fik serveret en øl med skum.

Efter vi havde spist blev der oset lidt på pladsen, og 4 stk. tog afsted da de huslige
pligter ventede.
Vi resterende 5 MC tog så den anden vej ud af byen på vejen hjem.

Vi var ikke kommet langt før der lige kom en omkørsel på tværs, som man kan se til
højre på turgrafen.
Brandvæsenet havde blokeret vejen og vi måtte vende om.

Så er det jo heldigt at have Garmin på styret, og så fandt vi hurtigt en omvej og kom
tilbage på ruten.
Vi sluttede på OK i Padborg med Lottes kaloriebombe af en chokolade-smarties kage uha den smagte godt
Tak for det Lotte

Jeg vil sige tak for deltagelse til de fremmødte. Det blev en dejlig dag.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør, turleder

Søndagstur
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Ja han er dårligt kommet ind og sætte kufferten efter en tur til Grøndland, før han er
ude og arrangerer tur med MC folket
Ja ja - vel så har det jo været flere MC-fri dage, så det er ham godt undt, ham den gode
Jønne
Skulle turen gennemføres eller ej DMI og YR.no vejrmelding var meget forskellig.
DMI lovede regn, og Yr.no viste fint vejr op midt gennem Jylland og over mod
østkysten, og hen mod kaffetiden ville der komme regn.

Og jeg vil efterhånden mene, at hvis vi kunne få en vejrmelding kun fra YR.no her i
Danmark, kunne man passende fyrer alle medarbejder hos DMI (det er nok et tal på
total 200 til 300 personer i alt) og gi dem et job som politiker, for de er jo mindst lige så
gode til og lyve som vores politiker - ha ha .

Vi var 7 MC’er, og 8 personer, som var mødt frem i Rødekro i det flotte efterårsvejr, og
jeg fik kort fortalt, at jeg mente at have fundet en masse små kringlet veje, som skulle
gå op gennem det midt sønderjyske op til et stykke nord for motorvejen som går
mellem Kolding og Esbjerg, for så og stikke kursen mod øst og ned forbi kanten af
Kolding og videre ud på landet til vi ramte Seggelund Cafeteria.

Vi havde en kaffepause efter den første time og madpakken blev indtaget en lille time
senere ved Harteværket Oplevelsescenter.
Her kunne vi passende tá en søndagstur op i sæson 2018, stedet ser fint ud.
Jeg havde planlagt et par gode grusveje, men lod være, for da vi havde kørt ganske kort
tid så vores motorcykler ud som havde de kørt på grusvej.
Ja de stakkes bønder har noget og kæmpe med for tiden, og det smitter af på de små
veje, men alle passede godt på ikke og lave stunt.

Planen var at vi skulle have en kop kaffe/ kage hos Seggelund Cafeteriet men de har jo
stadig lukket om søndagen og da der fra vest trak nogle grimme skyer ind over blev vi
enig om at sige tak for i dag. (Vi fik ingen regn på vejen hjem)
Hilsen Jønne
Tak til de fremmødte for god ro og orden.

Sæsonafslutning

23/10

Tiden var kommet til at runde sæsonen 2017 af med vores sædvanlige møde i
Grænsehallerne.
Og der er ved at være sædvane over det, for igen startede vi med spisning af en god
hakkebøf med løg, kartofler og tilbehør.
Der var 58 fremmødte som nød godt af betjeningen.

Spisningen blev gennemført under forhold som Arbejdstilsynet ville betegne som
belastende - sikke en snak som gik i hele salen. Indtil en lige sagde skål - så var der
synkroniseret tavshed nøj det var tyst. Men kun for et kort øjeblik.
Det vidnede dog om at folk befandt sig vel.

I pausen var der mulighed for at betalt næste sæsons kontingent til Hans P, og der var
så stort tryk på, at han måtte have hjælp til det.

At det tog hårdt på Kurt ses senere.
Frits lagde ud på turudvalgets beretninger, og det var en fyldig gennemgang af årets
aktiviteter som der kom frem.

Derefter fulgte resten af beretningerne, men
det var ikke alle der kunne holde Kurt fanget - det havde været en hård tjans med
kontingenter eller også var jeg kedelig at høre på

Efter beretninger var der valg, og der kom 3 nye i turudvalget.

Informationer vil snart blive opdateret på hjemmesiden, samt et udførligt referat vil
blive lage op når det er klart.
Ellers tak for en god aften til alle.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Karoline på Carolinedag
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Nogen så Caroline spille tennis, andre tog til Karoline denne blæsevejrsdag.
6 MCer, med i alt 6 mand og Connie, trodsede vejret og tog på søndagstur.
Det blev faktisk en tur, hvor man måtte dukke sig for lavt hængende grene og undvige
et træ der var væltet.
Der blev kørt forsigtigt og den gode træning i at køre langsom blev der også brug for.
Første lille kaffepause blev holdt ved Kolding Å, hvor der blev kigget lidt på den høje
vandstand mens der blev nydt en kop kaffe og et af Hennings energibarer.

Der var planlagt ankomst til Skovgrillen kl. 12:30, hvilket stort set blev overholdt. For at
dette skulle lykkes var det nødvendig at køre ned gennem Skærbæk og om igennem
dyreparken. Klokken blev så godt nok 12:32 og det blev også påtalt.

Den værste sult blev stillet og turen gik igen sydpå.
Ved Haderslev kørte vi ind i en kø af tilskuere som havde været til fodbold, hvilket igen
gjorde at det blev brug for evnerne til at køre laaaangsomt.
Vi hilste af lige syd for Haderslev. Tak for dejligt selskab til alle deltagere.
BMWenligst
Hans Pedersen

Løvfaldstur

5/11

Så kom dagen hvor GTC’s sidste official tur på turkalenderen skulle køres, og jeg var
blevet enig med Connie om, at ligegyldig om der kom nogen frem til Rødekro eller ej, så
ville vi køre turen (der skulle ikke være nogle annullering af turer i år - ha ha)

Fremmødet var stort efter hvad vi havde gættet på, der var kommet 9 mc og 10
personer i alt og humøret var højt fra starten (skulle tro det var en start på sæsonen)

Turen skulle være på en omkring 180 km med en søgning efter løvfald, så der blev kørt
en del på fine grusveje med stabilgrus og der blev holdt en del passende pauser med
dertil hørende snak og kaffe og mange havde medbragt småkager og slik, ja på et
tidspunkt fik vi en sang fra Hans S og Calle (Nu falmer skoven trind om land) kanon
humør hele vejen, madpakken blev indtaget ved Jels søerne og vi sluttede ved
Løgumkloster hvor vi så på Carls Løvfalds baghjul.

Veludstyret topboks

ja der manglede ikke noget

Ruten som blev kørt denne søndag.

Tak for en flot opbakning til denne tur og for god ro og orden uden afsætning.
Hilsen Jønne
Turleder

Julefrokost

18/11

En længe ventet aften - det er det jo altid når det hedder noget med jul - stod for
døren, nemlig GTC Julefrokost i Grænsehallerne.
36 havde tilmeldt sig denne sammenkomst, for lige at få snakket lidt MC - eller var det
mere genopfriskning af vores ture, der stod på snakkeprogrammet. Ja der blev i hvert
fald snakket en del så emner manglede ikke.

Flemming bød på turudvalgets vegne velkommen til denne aften, som skulle starte
med en times bowling.
René stod for præmier, men han ville ikke afsløre hvilken præstation der i år udløste
tildeling af præmie. Vi måtte bare håbe på det bedste.

Vi fordelte os på alle baner, og det gav så 4 på hver, og vi nåede vist alle at gennemføre
2 spil.
Det væltede så ind med forslag til præmiefordeling, men lige lidt hjalp det.

Vi satte os derefter til bords for at indtage maden, og den var også i år ganske god.

Der blev snakket, spist og skålet på kryds og tværs.

Vi fik atter besøg af ham den underligt snakkende Julemand fra Finland, som snakker
alt andet end finsk.
Han havde fundet tid til at lægge vejen forbi, for lige at prikke til medlemmernes MC
stolthed.

Han var lidt skuffet over, at Frank ikke har haft så stor succes med sidste års gave, at
der nu blev taget drastiske midler i brug. Vi glæder os til at se om det nu hjælper

At Julemanden har store drømme kan vel ikke undre, men at han ser Hans S placeret i
en gyngestol og slappe af og nyde en lakridspibe ? det har nok lange udsigter.

Kurt fik bevis for at han MC ikke er en pocketbike. De findes mindre kunne Julemanden
bevise - og hurtigere.
Erling havde udvist botanisk interesse under en køretur, men manglede åbenbart
udstyret, så der hjalp Julemanden med et forstørrelsesglas. Måske han så kan finde den
rigtige rute.

Julemanden håber åbenbart på besøg af Frits, for der var hjælp til at holde varmen.

Julemanden lægger ikke skjul på, hvilke små hændelser han syntes skal trækkes frem, i
en sådan grad at Hans P - og for den sags skyld ingen af os andre - var i tvivl om hviken
hændelse der menes. Fin plade til støttefod.

Den nye kasserer fik en MC-udsmykket lommeregner til at holde styr på regnskaberne.
Connie fik en kasse med ledninger, til de fremtidige ture med Jønne, da han jo bare
brænder dem af. Burde måske have været et katapultsæde i stedet for.

Og en fod-forlænger kan være en god ting når rabatten er lidt lav. Med den monteret
så kan det være at næste sæson går godt. Lars W takkede for venligheden fra
Julemanden.

Og til slut stod Flemming for tur, der scorede et
fuglehus med cigaretholder og forlængerslange, så der
ikke skal holdes rygepause så tit.

Derefter var der mere at spise, for så kom det lune på bordet.
Bowling udfoldelsen skulle også afsluttes, og her blev Asger vinder på den mest
værdifulde serie af strikes.

Lotte gav en sang for os alle.
Flemming takkede på GTC vegne til de afgående turudvalgsmedlemmer.
Hans S, Frits og Jønne fik nogle flasker og tak for indsatsen

Derefter var der risalamande som den officielle afslutning på aftenen.
Tak til alle deltagere
Med venlig hilsen
Turudvalget

Tak for et godt år 2017 😊 vi ses i 2018 til nye ture.

