
Knallertmanden  -  15/1
Når Jønne er ude på MC, ja så kan han ikke lade være med at stikke snuden frem og 
udspørge andre mennesker på MC om både dit og dat – blot fordi de også er på MC.

Og det havde skabt kontakt til en meget lun nordjyde, som han mente vi skulle bruge 
en aften på at lytte til. Og det må vi så efterfølgende give ham ret i – selv om han blev 
præsenteret som Knallertmanden, hvilket jo (normalt) ikke giver mange bonuspoint – 
tænk blot på hvis man skulle finde på at møde op på en scooter

 

Claus havde tilbudt at lægge Kreditbankens lokaler til, og det skal han have mange tak 
for. Henrik, som han hedder, kom i god tid og gjorde klar til sit foredrag, og man 
mærkede straks hans gode væsen og afslappede væremåde. Han kunne også være helt 
rolig og sikker på succes, da 32 havde tilmeldt sig denne hyggeaften.

Henrik lagde ud med at præsentere lidt om sin dagligdag, meget fyldt ud 
veterankøretøjer, så meget at man undrer sig over hvordan han finder tid til arbejde. 
Det gør han vist også selv. Det blev en spændende fortælling om ham og hans familie.
For at dokumentere at det ikke alt var løgn, så havde han taget sin datter Emilie med.

 

Han har startet Aalestrup veteranbil og MC klub, kørt mange km i små underlige 
køretøjer, hvor man undrer sig voldsomt over – hvordan i himmelens navn finder man 
dog på det.

Efter godt en halv time om hans gamle ting – en sjov halv time skal det bemærkes – ja 
så fortalte han lidt om Aalestrup veteranbil og MC klubs opståen og hvilket liv der føres 
der, ja det blev det ikke mindre underholdende af. Man må beundre at det kan 
tiltrække 370 medlemmer, og at der kan holdes et klubhus af fornem standard – ja det 
nærmer sig næsten misundelse.



Derefter kom vi så til det som egentlig var udgangspunktet, nemlig en fortælling om en 
knallerttur til Trollhätten i Sverige, ca. 70 km nord for Gøteborg.
En tur med 45 veteranknallerter – oh ve o skræk – hvordan bliver han dog ved med at 
få de ideer.

Hvis man ikke havde fået grinet de første 3 kvarter, ja så fik man da rørt 
lattermusklerne under den fortælling. Det er en beundringsværdig tålmodighed det 
folkefærd udviser når materiellet ikke står mål med drømmene. Og det kan desværre 
ikke genfortælles – det skal opleves.
Og der blev stukket til både sjællændere og BMW ejere undervejs, og det må klart siges
at sjællænderen tog det pænest.

Der kom efter næsten to timer en kaffepause, og så sluttede vi af med en 20 minutters 
video af den anden tur han har gennemført.

Og det helt utrolige var, at en sådan aften kun kostede 20 kr. til kaffekassen - sjældent 
har jeg været underholdt så godt.

Tak til alle for dejligt selskab, til Claus for lokaler og selvfølgelig Henrik for at komme og 
underholde.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør 

Christiansfelt på en søndag
Motorcyklerne brummede, og vi nød hver eneste kurve på de fantastiske veje...

I tankerne måske !

Men virkeligheden var en ganske anden, for sneen kom vrimlende i flokke og det hele 
var hvidt ! 
Dagens anledning til at samles i Christiansfeld var jo en tur i Brødremenighedens kirke 
samt en tur på Kakkelovns"museum".

 

17 GTC medlemmer troppede op og vi søgte straks indenfor i den ny renoverede kirke. 
Kirken er præget af en meget enkel stil, farverne er fortrinsvis hvid og grå. Her sidder 



kvinder og mænd adskilt under de kirkelige handlinger, hvilket nok er uvant for de 
fleste af dagens deltagere.

Vi fik fortællinger om Brødremenigheden. Det var meget interessant at høre om.

Da vi var færdige i kirken, gik turen videre til Chrisitansfelderkakkelovns-manden. 
Her var der tændt op i adskillige KAKKELOVNE! Kakkelovne og brændeovne er to vidt 
forskellige begreber der ikke tåler sammenligning.

  

Vi fik også her fortællinger og blev meget klogere. Det er nogle tunge banditter, ca. 
1500 kg vejer sådan en fætter!

Kakkelovnsmanden rejser rundt i hele landet, hvor han både monterer nye ovne, 
restaurerer ovne samt servicerer og vedligeholder dem.

Han er 9. generation i familien der laver kakkelovne.

 

De mange former disse kakkelovne udformes med 
vækker jo undren over hvordan ideen er kommet til 
formgiveren,
Kunne det tænkes at tage udspring i modeller fra 
virkeligheden ?

  



Svaret kunne jo være nærl-æg-ggende 

Efter at have fået varmen, måtte vi atter ud i kulden. Dog kun for en kort 

bemærkning  
Nu skulle vi nemlig hen i kaffestuen hvor der ventede lækkert hjemmebag og 
friskbrygget kaffe!

 

Her var både banankage og bedstemors 
tvebakkage. Sidstnævnte havde Birgit medbragt, 
og dertil hører en ganske særlig historie.
Birgits kageopskrift og historien dertil vil derfor 
komme på hjemmesiden på et senere tidspunkt.

Snakken gik lystigt. Man skulle tro vi ikke havde 
set hinanden i flere år!

Tak for en dejlig dag allesammen!

På turudvalgets vegne
Venlig hilsen
Kurt

Nyhederne på GTC-Syd !
Velkommen til vinterens sidste arrangement i GTC, som er besøg på TV-Syd.

Vinterens sidste arrangement er jo ensbetydende med, at vi går foråret i møde. Når det
er sagt, må vi også konstatere, at det tilsyneladende er gået kong Vinters næse forbi.

Men pyt, vi var mødt talstærkt op og efter tydelige tegn på gensynsglæde samt livlig 
snak blev vi budt velkommen af 2 unge damer.



  

Vi blev vartet op med kaffe alt i mens vi fik fortællinger og fakta om TV-Syd. Vi så et par 
indslag på storskærmen og inden dagens nyhedsudsendelse blev sendt LIVE, blev vi 
trakteret med kringle.

Efter nyhederne blev vi vist rundt i mediehuset. Inden rundvisningen blev det dog 
meget kraftigt pointeret, at det var absolut forbudt at pille ved NOGET SOM HELST.

Mon damerne havde luret Jønne og de andre pilfingre?

  

Vi kom rundt og så en masse kameraer og knapper, mange knapper. Vi var i flere 
studier og i redaktionslokalet. Der blev fortalt og spurgt og svaret.

Studieværten fortæller røverhistorier til et spændt lyttende GTC-pack.

Mon de fik rykket for flere nyheder for MC-folket ? 

  

Jo jo det er et par GTC'er i baggrunden 

Mon det er teknikken som interesserer og holder sådan en flok GTC-drenge i ro ?



  

Flemming som prøveklud for kamera - jo en finger kan dække næsen 

Det var en interessant og hyggelig aften.

Da vi skulle hjem blev vi atter mødt af bidende kulde, så det gik stærkt med at komme i 
bilerne og vende næsen hjem over.

Med ønsket om 2-cifrede plusgrader ses vi forhåbentlig inden længe.

På turudvalgets vegne 
Kurt



Tyvstart søndagstur  -  8/4
Vejrmeldingen fra div. medier var for engang skyld meget enig, flot vejr sagde alle, så 
hvorfor ikke lave en tyvstart, dagen før vores første mandags tur i år.

  

Et par ord ind på dækspark og hokus pokus 12 motorcykler ville med ud og dele vejret.

Det var ikke kun MC'er som var sluppet ud i det fri  jo husdyrene havde også 
forårsfornemmelser og de var nok lige så rastløse som os - ENDELIG er vi ude !

Det blev en tur på en ca. 105 km - dejlige km - ad små krumme veje, hvor der var 
indlagt en kaffe pause ude ved Halk skydebane og retur igen til Rødekro.

  

Det blev til ca. 2,5 times fornøjelig kørsel og godt socialt selskab  nøj hvor har vi 
savnet det.

Et par nye motorcyklister var med på turen, og de havde ingen bøvl med vores sætte af 
kørsel, tak til alle for god kørsel

Som det så ud efter vores tur på Garmin



Mange dejlige hilsner
Jønne og Connie

Mandag sæsonstart  - 9/4
Så blev det endelig sæsonstart for GTC's mandagsture, og ja - start efter vinterhi er altid

spændende 
Virker det hele nu - hvor mange møder frem - går det efter planen.
Ja der er nok spørgsmål, og et som man måske tænker på er, hvor langt er der mellem 

vores mødesteder ? Der er 27,2 km  

Så vel ankommet til det rigtige mødested i Padborg, var det jo en stor glæde at Bjarnes 
tur i hvert fald ikke kom til at mangle deltagere.

Dejligt syn med 23 MC klar på pladsen - jo det skulle nok blive en god aften.

Jeg var mødt op på min gamle - men nysynede - XV750SE, der nu var blevet 
indregistreret som veteran - til 180 kr. årligt i vægtafgift.
Jønne fik dog straks øje på et mindre problem - øh Lars, der mangler en møtrik

Heldigvis er vi jo ikke opvokset uden at have fået Olsenbanden ind med 
grøntsagsmosen som lille, så Jessica og Jønne var straks på banen.
Der skal bruges en hårnål, en kabelsko og ... jo forslagene var hurtigt rigtig mange - til 
stor morskab for (næsten) alle.



Nå det blev fikset med en nøglering og vi
kunne samles om Bjarne og hører om 
turplanen. Vi skulle til Tønder.
Et opfrisk af afsætning blev også lige 
givet, og så var det ellers afsted.

  

Bjarne havde fået strikket en rigtig god tur sammen, og der var dejlige små snoede veje 
- veje som gik lige ud - og flot natur.

Selv om solen ikke helt var fremme som håbet på, ja så var det ikke så koldt igen.

Det kunne virke lidt pudsigt, at sådan en flok danske MC indtager Tyskland netop denne
dag, 9. april, men vi blev der ikke så længe.

Det var helt nostalgisk at kører på den gamle XV, og den kunne sagtens følge med, for 
jo, det gik visse steder raskt til. 

Vi nåede frem til grillkiosken lige ved lukketid kl. 20, men da døre ikke var låst, så fik vi 
købt noget kaffe og der røg også et par hotdogs over disken.

  

Det blev en god tur på knap 100 km, og en der sagtens kan gentages.

Tak for en god tur og godt selskab

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Nordals med Erling   - 16/4



Sæsonens anden mandagstur startede ved Burger King i Sønderborg. Erling havde ellers
de bedste forhåbninger om turen, - og ja ja, for de fleste gik den sikkert også ganske 
godt. Men det vender vi tilbage til.

Der var igen et nyt ansigt blandt os, Calle Simonsen fra Vojens, som ville se hvordan det
er at kører med os.
Erling fortalte om aftenens rute og hvad der skulle ske, nemlig op til færgen Bitten og 
over med den, rundt på vejene og slut på hans værksted til kaffe og kage.

  

Vi blev advaret om at landmændene havde været ude - og det passede. Der var nogle 
mudrede veje undervejs, men det gik dog.

Vi kom ud over Sandbjerg og op til Ballebro. 
Der var 14 MC i kolonnen, og det gik rigtig godt. 

  

Vi var heldige at færgen ikke var lagt fra land, så vi kunne køre direkte ombord for at 
blive fragtet over. 
Og heldigt for os, ja så fik kregleren snoet prisen ned på overfarten.

Vel ankommet til Als, ja så fandt Erling straks nogle grusveje. Ja ikke at de var så 
slemme at køre på - troede jeg - det skred fremad uden problemer.

  



Lidt sol blev der som også plads til, og naturen er jo smuk.

Efter en rundfart på den nordlige del af Als, ja så endte vi i Nordborg på Erlings 
værksted, hvor kaffen og kage var klar.

   

Der blev hyggesnakket og vi havde en dejlig stund, hvor der kunne tænkes over hvilket 
vaskearbejde der ventede, og hvordan ruten havde været.

Og så er der jo kun hjemturen - og heldigvis var min ikke lang.
For det kostede så lige en punktering på baghjulet - fra de ..... grusveje - øv.

Nå men heldigvis var jeg da hjemme inden jeg opdagede det, og 
så er det jo dejligt at kunne stå i tirsdagens sol og varme mens 
det skulle fikses.

Men ellers tak for en god tur og godt selskab.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Kørekursus Tønder   -  21/4
Endelig steg temperaturen. Både fra naturens side, men så sandelig også på både 
motor, bremser og ikke mindst under hjelmen. Under nogle hjelme steg temperaturen 
måske et par streger mere.
Dagen startede med tæt tåge og temperaturer på 6-7° Der var plads til forbedring. Og 
det blev bedre.



  

Da formiddagsholdet var samlet, gik øvelserne i gang. Det var tydeligt at se, at der var 
gengangere blandt deltagerne. Tiden gik og sulten meldte sig. Et par rundstykker blev 
fortæret og videre gik det til nye udfordringer.

Noget kunne tyde på, at niveauet var hævet i forhold til tidligere år. Bjarnes grill blev 
varmet op og der blev ristet et par pølser

Efter maden var der demonstration af en airbag-vest. Det var ganske imponerende at 
se. Det bliver spændende om den vinder indpas.

Det bliver spændende hvor mange der går af på bekostning af glemsomhed, når man 
afstiger korrekt.

  

Og så var der blot at få spændt hjelmen og ud på banen.

  

Tilbage skal lyde en stor tak til alle deltagere, det er dejligt med opbakning til sådan et 
arrangement. 
Rigtig stor tak til instruktørerne. Uden Jer, jeres evner og ikke mindst gode humør var 
det ikke gået som det gik.



Og intet var gået overhovedet uden Hella, der hele dagen sørgede for forplejning samt 
oprydning.

På turudvalgets vegne
Kurt

Mandagstur  -  23/4
Vejrudsigten havde vekslet - den var ikke helt overbevisende, men det afholder jo ikke 
ægte GTC'er i at køre tur.
28 MC var klar med fører, og 2 passagerer ville med til kaffe og kagebesøg hos 
Sønderborg MC klub

Der skulle lige gives instruktion - og det blev med vinden i ryggen - for at kunne råbe 
folk op. Jo der var spredt interesse, men det var nu MC der trak - vi vil afsted.

Og forståeligt nok, det var ikke helt slået igennem med varmen.

  

Heldigvis havde jeg da fundet nogle gode skovveje med forholdsvis læ, og tempoet blev
holdt rimeligt - for dem i front i hvert fald.

Som altid med så mange MC ja så kommer der noget spredning på flokken - altså visse 
steder.



  

På de flade stykker som ovenfor, ja så er der et stykke op til næste MC.
Men så når det går op ad bakke, så kommer der lidt samling igen.

Der var - på de fleste stykker - pænt underlag. Der var i hvert fald asfalt på. Nogle 
steder var der så tabt noget grus - men det skræmmer jo ikke GTC'er som lige har været
på kørerkursus.

Noget der i stedet skræmte var, da der pludselig hørtes nogle knald. 
Calle blev urolig for om han var punkteret, eller der var opstået anden skade, så han 
stoppede og undersøgte.
Det stoppede så resten af kolonnen, og på et tidspunkt kom en stafet op og stoppede 
mig. Efter lidt snak, kom de så og vi kunne komme videre.

  

Det viste sig, at det var skud fra skydebanen som havde snydt Calle, så der var ingen 
problemer med nogens MC.

Efter en god times kørsel, så ankom vi til klubhuset, hvor både grusparkeringspladsen 
og OK-tanken overfor blev brugt til parkering.

Der var klargjort kaffe og kage af nogle af mine med-klubmedlemmer, og der blev 
hurtigt fyldt ved bordene og lokalet fyldt med snak.

  

Tak til alle 30 deltagere for fremmøde, og tak til de 5 fra Sønderborg for kaffe-
kagebordet.



En oversigt over ruten, hvor det igen viste sig, at der er veje vi ikke har været på endnu.

Hilsen Lars W
Dagens turleder

Adventure-tur    -   30/4
Det var vel næsten åbenlyst - i bagklogskabens klare lys - at Flemming Markussen ville 
diske op med en anderledes tur, ja det blev en helt adventure-tur denne aften. 

Det er som med de halvgamle mænd på GS'er - som med lycra-klædte cyklister  der 
sker en kortslutning af fornuften.

Nå, men det var ikke alle GTC'er, vejret havde fået skræmt væk - en lille flok, 5 MC + en 
passager, havde sat næsen op efter en god tur.

Det var nu synd for jer andre, for - jo ok det var 
måske lidt fugtigt på vej til mødested - men kl. 18 
klarede det op, og vi så den blå himmel ikke langt 
væk.

Flemming havde planlagt en tur ad små kringlede 
veje til Sønderborg slot, og de var kringlede. Han havde lagt turen ind gennem de små 
byer vi ser skilte mod, når man tager turen ad landevejen. Kiskelund, Holbøl, 
Kelstrupskov og ingenmandsland mod Gråsten.

Og her var det så, at os på almindelige MC blev udfordret. Jo jo han er da undskyldt, for 
dagen tordenvejr med tilhørende regn, meget regn, havde lige oversvømmet vejen 
under en lille bro vi skulle under. Flemming kører lystigt gennem den flod lignende 
underkørsel. Bente Haugaard - som jo er gift med en lignende Flemming - ja hun vant til
at hænge i for at følge med, og det gjorde hun på sin GS.

Jeg har før set køretøjer strandet midt i sådan en tunnel, så der skulle lige tænkes. Nå - 
to var gået godt, så jeg tog chancen - og kom da også igennem, dog med nogle våde 
fødder. De to boxer-MC kom også over på den anden side.
Desværre manglede vi vores hof-fotograf, så det blev ikke foreviet.

Så var der rundtur i Gråsten og se vandtårnet, og Egernsund blev også undersøgt, inden
kursen så gik over Broager til Dybbøl og Sønderborg.

  



Vi kørte til ishuset ved sea-front og Flemming bestemte at klubkassen gav is af hans 
turleder rådighedsbeløb.

Som det ses, ja så var vejret altså også godt ved slut, og det havde faktisk været en god 
tur. Det blev til 55 km, og den kan sagtens bruges en anden gang

Tak til Flemming for en god tur.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Lørdagstur til Kiel  -  5/5
Det var en heldig dag, som Erling havde planlagt vi skulle bruge til at besøge Louis i Kiel.
En rigtig flot dag med høj sol - det kunne ikke være bedre.

20 MC stod derfor linet op på OK-tanken i Padborg, med fører og passagerer klar til at 
nyde dagen i fulde drag.

Der blev lige sagt godmorgen og velkommen, og Erling fortalte om hvordan turen skulle
forløbe.
Det plejer han jo og have godt styr på, så forventningsfuld samles vi til en stor gruppe 
der kan komme ud af parkeringspladsen i en fart.

Det kom vi også, og hurtigt blev vi splittet op igen i mindre grupper, for der kom jo flere
lyskryds på vejen. Vi kørten nemlig bagud i Padborg og over grænsen mod Flensborg. 
Og selv om det er i yderkanten af Flensborg vi kører, ja så er det ikke helt at undgå 
lørdagstrafikken, men igen viser vores kørselssystem at virke.



Ja altså - lige indtil der sker det, at turlederen laver en enkelt lille fejl. En forkert 
afstikker, der betød at kolonnen måtte lave en U-vending. 
Der sker så den misforståelse - på grund af spredningen - at slutkører bliver snydt og 
mister 4 MC der ikke er kommet tilbage endnu.
Det understreger vigtigheden af at holde stilen - ja også selv om det betyder, at alle så 
skal ned og vende. 
Man skal IKKE signalere vending midt i kolennen når vi er så mange. 

Kolonnen er nu blevet 4 mindre, for da vi kommer op, er både vejviser og slutkører 
væk. Vi kan ikke se dem og når dem ikke på grund af trafik.

Vi gør så holdt efter et stykke tid og ringer til en ven - Jønne. 
Jo jo de er da i nærheden, og han kommer så ned og henter os, så vi kan komme frem 
til rastepladsen hvor der er hvil.

 

Da de fortabte sønner - og en enkelt datter - var kommet tilbage, kunne vi så kører 
videre mod Kiel.

Vel ankommet til Louis, fik vi tømt grillen for pølser - før vi gik på shopping. Der blev 
købt ind - for mit eget vedkommende for 100 euro.

Ja vi var dog heldige at få Frank og Lotte med hele vejen, for da vi ankom til Kiel bredte 
der sig en liflig benzinduft sig. Der var vist gået hul på en slange et sted.

Da kl. blev 13.30 startede hjemturen. 
Dejlige veje Erling havde fundet - eller var det ham ?  Kurt beretter følgende:

Efter at have spist pølser fik Erling startet onkel TomTom op, og de små veje blev 
indtaget. 
Det gik lystigt indtil vi måtte lave et uforudset stop i en lille landsby. Der var ikke mere 
benzin i Franks tank. Vi spurgte hos de nærliggende huse om de havde en dunk benzin, 
men uden held. 



Trine og Lotte blev parkeret på et stengærde. Flemming M og Frank sprang på GS'eren 
og hentede benzin. Resten af flokken kørte videre.

I Slesvig var det blevet istid, og herefter gik turen direkte til Kruså hvor vi takkede af. 
Alt i mens vi stod der kom Frank og Lotte efterfulgt af en tankbil fra Shell - samt diverse 
miljøorganisationer. En gammel Corvette kører længere på literen 

Tak for en dejlig dag i godt selskab og godt 
vejr.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Mandagstur til Jels  -  7/5
Opdatering vedr. Kaj i forhold til den første turbeskrivelse: 
Kaj måtte en tur til Aabenraa, og blev indlagt pga. en lunge der havde været klappet 
sammen. 
Ukendt tidshorisont for hvornår vi ser ham igen - men det gør vi sikkert.

Jønne havde med møje og besvær bestilt godt vejr - rigtig godt vejr vel at mærke - for 
det blev nemlig en fødselsdagstur han stod for.

Ja hvem skulle lige tro at det ville give anledning til denne praktfulde aften.

Der stod linet 28 MC op ved Biltema, og det så da bare godt ud. Det viste sig også, at 
der var 5 nye mødt op for at se hvordan det er at kører med os.

Efter Jønne havde fortalt om dagens plan, satte vi hurtigt MC i gang og kom afsted. Så 
hurtigt at vi næsten glemte slutkører dere havde problemer med at starte. Det hjalp at 
slå støttefod op - og så var han også med.

 



Der var dejlig meget plads på vejene - måske holdt bilerne sig inde fordi politiet havde 
advaret om fartkontrol. Det så vi nu ikke noget til - heldigvis.

Jønne havde fundet nogle fine veje, og selv om bønderne holdt sig inde på marken, ja 
så var der altså visse steder kommet en del ud på vores stykke.

Ved ikke om det var skyld i at Kaj styrtede, men det skete desværre. Heldigvis var det 
ikke så slemt, men ja der blev trykket et par riben og en skulder og lidt skræmmer på 
MC kom der også. Carl og Erik fulgte så Kaj hjem mens vi andre fortsatte.

 

Kolonnen gjorde så lige et holdt, da det tog noget tid for at komme videre derfra. Det er
jo de situationer der gør, at man nogle gange kan komme til at holde og vente på en 
post i længere tid.
Vigtigt er så, at man ikke mister tålmodigheden og forlader posten.

Vi nåede frem til Jels voldsted og gjorde holdt for at få kaffe og det kage Connie havde 
med.

  

Ja det fyldte også godt med så mange MC i Jels, hvor Carl og Erik nu var kommet tilbage
til kolonnen.

Connie gjorde fødselsdagskage klar for Jønne, og vi andre sang så lige en 
fødselsdagssang for den gamle mand. Heldigvis i en forkortet udgave - ikke børnehave 
udgaven med en vers for hvert år, for så havde vi ikke kommet hjem.

Så var der også tid til noget dæksparksnak og de nye aspiranter gav da udtryk for at vi 
lignede et godt selskab - i hvert fald blev de ikke skræmt væk.



 

Turen sluttede med fælles kørsel til OK-tanken i Hammerlev, hvor vi lige fik sagt farvel.

Super hyggelig tur i rigtig godt selskab, tak for det alle jer deltagere.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Eriks tur til Vestkyst   -  14/5
Erik havde budt ind med en mandagstur - og det sagde Turudvalget mange tak for - så 
han fik fornøjelsen at styre alle GTCerne rundt denne mandag.

Der var - nok på grund af vejret - et dejligt stort fremmøde. Jeg talte 27 MC og der var 
også flere passagerer, så der var nok en 32 til at dele den kage som Erik havde 
annonceret.

Erik lagde lige ud med at fortælle hvor turen gik hen. Det var vestpå indtil vi mødte 
vand. Tidspunkete taget i betragtning, så blev der også advaret mod den lavtstående 
sol - jo det kan være noget af en led en.

Vi startede selvfølgelig ud af kendte veje, men ikke langt uden for Rødekro begyndte 
Erik at finde de små sideveje, så kursen i gennemsnit var nord-vest. Hvad vi ikke lige 
vidste på det tidspunkt var nemlig, at endestationen var Mandø - eller næsten Mandø.

  



Det gik fint med både afsætning og kørsel - ingen fejl denne gang. Om det var fordi der 
lige blev genopfrisket på hvad vi skal ved jeg ikke. 

Det var nogle gode veje vi kørte på, og på et tidspunkt passerede vi Holbæk - ja sådan 
en findes også på denne side af broerne. 

Turen gik forbi Arrild ferieby, og det er jo et smukt syn når hele kolonnen samlet triller 
gennem landskabet.

Efter mange gode km kom vi så over diet ved vestkysten, og stoppede ved 
parkeringspladsen før grusvejen til Mandø.

  

Der blev delt kage ud - Erik havde bagt muffins - og sunget fødselsdagssang for Connie.

Boe fra Fredericia fortalte lidt om hans tid som chauffør til Mandø og vadehavsmuseet 
der lå lidt oppe ad vejen, og de to selskaber som kører bussen til Mandø.
På et tidspunkt kom en ung pige i en VW og spurgte om man kunne kører den vej. Det 
blev vist frarådet da ingen kendte tidevandstabellen.

Turen var ikke slut endnu, for Erik havde også plan om at kører samlet til Toftlund - og 
det gjorde vi så. 

Der fandt vi lige en grusvej som også skulle prøves af denne dejlige sommeraften.

  

Ih hvor det støver - men regn vil man jo heller ikke have, for så punkterer man jo bare.

På tankstationen i Toftlund sluttede turen, og der blev sagt farvel og tak til Erik for en 
rigtig dejlig tur.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør



Pinsetur på Nordfyn  -  21/5
Hans P havde inviteret til at udforske den nordlige del af Fyn, og for nemheds skyld blev
startsted sat til Karoline – som dog ikke hedder Karoline mere, men Kitzchen.

20 MC og flere passagerer var mødt frem og hørte Hans fortælle om dagens plan, og 
forventningerne var store i dette dejlige vejr. Hans havde planlagt en fin tur i flere akter
– jo det skulle nok blive godt.

   

Vi sadlede op og satte i gang, og netop som første MC trillede ud, ja så landede MC nr. 
21 og kørte med – uden at få strakt benene efter den lange tur fra Rinkenæs, men 
sådan er det at kører efter just-in-time.

Første akt var på 42 km, ud af Middelfart og til et udkigspunkt ved Gyldensteen gods. 
Igen er det et fantastisk system vi arbejder efter. Selv om vi blev godt spredt ved 
udkørsel fra Karoline, ja så kom der efter et stykke tid god samling på kolonnen. Ja der 
var plads til forbedring et par steder, men vi skulle dog ikke bruge telefon for at få 
samlet op.

  

Vejret kunne ikke være bedre, der lå en slags tynd skyhinde langt oppe, som lige tog det
værste af solens virkning. Havde det været helt skyfrit – ja så havde det nok været en 
tand for varmt.
Men der var dejlige veje at køre på, og grønt var det også, blomster stod i flor – ren 
Morten Korck, og vi kom frem til udsigtspunktet, hvor der blev tid til en kop kaffe og 
sige pænt goddag til Dan og Chanpen.

Næste akt var frem til frokoststedet. En tur på 34 km til Klintebjerg Havn, et rigtig 
hyggeligt havnemiljø – super godt fundet af Hans.



  

Ja vejene var fortsat gode, selv om de på Fyn åbenbart har det med at have småsten på 
vejen. Men vi slap da for uheld, så det er jo også godt.

Ved ankomst til den lille lystbådehavn forsvandt Hans ned ad en lille vej dækket godt af 
træer. Det fik afsætter Frits til at stoppe kolonnen – ikke om vi skulle mogge 21 MC der 
ind. Men Hans vinkede frem og en dejlig stor p-plads var til rådighed, og der var også en
grillbar som var åben. Frokost blev spist og der blev selvfølgelig snakket omkring alle 
bordene.

Tredje akt gik ind og runde Odense, hvor vi også skulle passere en svingbro, for at 
komme over på den lille halvø hvor Kerteminde befinder sig.

  

Vi kom helt ud langs Kattegat, og kunne kigge over til Romsø (ikke den gamle færge) og 
senere blev der også udsyn til Storebæltsbroen fra en ny vinkel (jo den kan lige skimtes 
i disen)

Det lagde endnu 57 km på ruten. Noget af vejen var genbrug, men tiden var nu også så 
langt fremskreden at Hans valgte lidt fra.

Sidste akt var så retur til Middelfart, kun afbrudt af et tankstop. Det blev til 70 km 
næsten stik vest. Atter en tur i Odense udkant, med den trafik som der nu er, men vi 
kom frem alle mand og kvinder.

Vi kørte denne gang over til Skovgrillen og gjorde holdt for at slutte turen af. Derfra var 
det hjem på egen hånd.

Det betød at vi havde tilbagelagt 203 km på denne søndagstur. Ja og så lige 110 km 
frem og 110 km tilbage til Sønderborg – summa sumarum 423 km sådan en 
Pinsemandag.

Tak til alle deltagere og til Hans P for en god tur.



Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Tur med Julemærkebørn - 28/5
Denne mandag var udset til at være Julemærkekørsel, og det var et godt valg. Det var 
rigtig godt vejr og der var nok 17 MC som mødte frem til at assistere Kurt med at kører 
børnene en tur.

Som det plejer at være, så var der ikke de store armbevælgelser lige da vi ankom. Ingen
rigtig kække unger som skulle være i forreste linje.

Men vi fik første hold afsted, og så kan det nok være at modet piblede frem.

Vi kørte den sædvanlige tur på 22 km, og den måtte vi så tage 2 gange for at alle børn 
som ville, fik en tur.

Og som det plejer at være, så kunne de jo ikke få nok da de endelig var kommet i gang.

Efter de to ture var der kaffe og muffins, og tid til snak selvfølgelig.

Kurt takkede for fremmøde og det samme gjorde folkene fra Julemærkehjem.
Da vi køret stod børnene i tagvinduet og vinkede - det havde været en god dag for dem.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Jon's tur til Tønder  -   4/6
Vejret så godt ud fra Sønderborg, da tiden nærmede sig til at begive sig til Rødekro for 
at deltage i dagens GTC tur - og det var da også godt det meste af vejen. 
Der mødte 21 MC frem, og som det plejer, flere med passager. 
Jo vi var en god flok der hørte på, hvad Jon havde at sige ved start.

Turen skulle gå mod at slutte i Tønder, men først skulle vi over grænsen - troede vi.
Kursen gik først vest, og så lidt rundt - og på et tidspunkt stik nord. Ja jeg blev lidt 
forvirret over hvor vi var - og var på vej hen - men det var Jon ikke.



  

Han havde fundet nogle sjældent benyttede veje, hvoraf flere var benævnt sprit-ruten -
det var fra gamle dage skyndte han at bemærke. Hvor kender han dem fra ?

Nå endelig et kendt skilt Jejsing - nå ja så var man nogenlunde med igen.
Vi gjorde et kort holdt lige før passagen til Tyskland - så han kunne koordinere ankomst 
af kaffe og kage i Tønder. Mens vi holdt der, ankom en sølvfarvet VW Passat og 
parkerede på pladsen. Et par velklædte herre i blå skjorte - hvad mon de kiggede efter.

Vi kørte så i Tyskland til Rudbøl og krydsede tilbage til Danmark, og ad bagvejen til 
Møgeltønder, hvor vi kørte op forbi Guldhornstenene, før vi satte kursen mod Tønder. 
Vi fik nogle bange anelser da Jon stopper ved Blå Kors genbrug - men det var kun 
parkeringspladsen han skulle bruge.
Fru Tove var ankommet med kaffe og kage, og det gjorde godt.

  

Det var begyndt at blæse op og blive overskyet - på et tidspunkt så det ud til at en 
regnbyge kunne slå sig løs, men det holdt.
Det var dog koldt at stå der - set i forhold til weekendens fantastiske varme.

Turen blev til 90 km - hvoraf kun to små strækninger var grus. 
Jo det var en godkendt tur af Jon, godt gået - men lidt mere varm kaffe næste gang det 

er så koldt 

Tak for en god tur

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Dagebüll med Kurt   -  11/6
Efter mange dages hede sommeraftener, ja så kom der lige en lille kølig en af slagsen 
denne mandag aften.
Det afholdt dog ikke 23 MC at møde op for at ville følge Kurt en tur til Dagebüll.
Og selv om man havde glemt både kørekort, pas og penge, ja så blev man lokket med 



over grænsen. Måske de håbede på man blev tilbageholdt en månedstid dernede - men
det skete ikke.

  

Kurt lagde næsten øjeblikkeligt ud med en vej vi ikke har kørt på før - dog kørt forbi 
mange gange, men nu skulle den prøves. 
Det var lige som om det lagde stilen for resten af turen, for dem kom der så flere af.

Der var også indlagt forhindringer - flere af os der lå forrest fik ikke så god plads som 
her. Der måtte vi næsten dukke os og kører under, for han var da ved at rense grøfter.

  

Afsætningen gik næsten perfekt, men Karsten forsvandt i Tyskland - vi håber han er 
vendt hjem - da en enkelt post holdt "skjult" 
Nej ikke skjult på den måde, men sort mod sort baggrund - det var en svær en, og det 
ser man jo ikke som MC selv. Ærgeligt uheld men Birger nåede ikke at indhente Karsten 
og så var der ikke mere at gøre der.

Det var der tidligere da Niels Ove satte sig selv af i et sving, og det er jo rigtig godt at 
medlemmerne tager sådanne initiativer. Jeg mente ikke der var behov for en afsætter, 
men hvis man som deltager kommer i tvivl, ja så er det jo berettiget at andre kan 
komme i tvivl. Og så er den helt rigtige løsning at man tænker "den tager jeg sgu lige". 
Godt initiativ Niels Ove.

 



Da vi nærmede os vadehavet, ja så blev der syn for sagen med alle de gæs som soppede
i vandkanten. Jo der var mange fugle langs hele vejen.

Det var så 22 MC der nåede til den sædvanlige P-plads og vi kunne så godt mærke at 
der manglede et par grader. Dem kunne vi så gå ind i cafeen og få.

Efter en del hyggelig snak over kaffe og kage, ja så gik det i spredt orden hjemad igen.
Og passage over Kruså grænse gik uden stop, så det var godt at jeg lod mig lokke til 
alligevel at tage denne tur.

Tak til jer alle for god tur.

Hilsen Lars W
WER-redaktør

Søndags kaffetur med Kurt - 17/6
Vejret så fint ud her på Als, da tiden nærmede sig for dagens tur. 
DMI og vejrguderne på TV havde godt nok snakket om stedvis byger, men det 
afskrækkede ikke de 12 der var mødt frem på MC, eller Lotte som sad bagpå.

Kurt gav info om dagens forventede forløb, og vi kunne starte.

 

Han havde fundet en sjov kringlet vej ud af Rødekro, og pludselig holdt vi sydgående i 
Aabenraa - øh sagede Kurt ikke vi skulle nord ??
Jo det skulle vi da også, men først ud over Løjt land ad de små kringlede veje der - og jo 
der kom lige en grusvej med.



Vi måtte åbenbart befinde os på de forkerte steder, for indtil flere gange blev vi lige 
fulgt på vej af en "stedlig byge", selv om Kurt søgte efter lyse skyer, ja så var det som 
om at regnskyerne også søgte dem.

Da vi kom i nærheden af Kelstrup fandt Kurt anledning til at holde ind for en af de mere
våde skyer under trækronerne.
Mens vi stod der og fik en kop kaffe, blev vi passeret af flere cykelryttere som også 
havde glæde af regnen.

Og så får jeg lige anledning til at vise en ny app jeg har fundet i mobiltelefonens 
vidunderlige verden. MyRide logger ikke alene turen, men også andre sjove data.

Vi har kørt med en gennemsnitsfart på 46 km/t og det kan jo ikke påstås at være 
hurtigt.
Min største acceleration på 3,88 m/s2 og deacceleration på 3,52 m/s2.
Ved ikke om det kan omregnes til G-påvirkning, men jeg kan afsløre at det ikke har 
været hæftigt.
Og MC har været nedlagt 13 grader i venstresving og 11 grader i højre.
Jeg er åbenbart bedre til at tage venstre end højre sving.

 

Nå men solen kom frem, og så kunne vi fortsætte turen.
Igen mødte vi flere cyklister, og denne gang med MC escorte fra nogle af politiets 
hjælpere fra BMW Marshals.

Vi slap nu ud af de mørke skyers regime, og der kom en dejlig opklaring resten af turen.
Kurt havde virkelig øvet sig i at finde smalle veje, og det resulterede så i, at vi ikke var 
helt færdig med grusveje. 
Nå heldigvis var det ikke (så vidt jeg ved) med nogle punkteringer til følge.

Kurt søgte mod Frørup kirke, hvor han havde planlagt frokoststop. Men den må have 
flyttet sig siden sidst, for der blev øvet et par U-vendinger før vi fandt den.



Lotte diskede op med en lækker 
chokoladekage til dessert - tak for det.

  

Strækningen fra sidste stop til nu blev med lidt
hurtigere gennemsnitsfart, og jeg fandt også 
lige anledning til at give den en spand kul og 
se hvad det gav af acceleration - 6,69 m/s2

Sidste stop skulle have været i Toftlund, men blev så i Gram ved hvalhuset.

Om det var fordi Kurt fortrød endnu en grusvej, eller TomTom lavede sjov med den 
gode Kurt vides ikke. Der blev i hvertfald vendt et belejligt sted på grusvejen og retur 
igen. 

Så var det Kurts tur til at diske op med kage, som blev pyntet på stedet

 

Snak og sjov omkring bordet afsluttede en dejlig tur, og vi kørte derfra med endnu en 
god oplevelse i GTC regi.

Og sådan så den sidste del af turen ud på mobilen.

Samlet blev det til 166 km ren fornøjelsestur - dejlig søndag.

 



Hilsen Lars W
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Grilltur til Stevninghus  - 18/6
Det nærmer sig Sct. Hans, og traditionen tro så også har vi årets grilltur tæt på. Ikke at 
vejret var midsommeragtigt, men dog bedre end sidste år.

11 MC var klar til en lille halv times tur rundt i området, inden vi skulle ankomme ved 
en varm grill.

Flemming stod for at finde vej, og det slap han både hurtig om (det var en genbrugstur) 
og bedre om denne gang, end netop sidste gang vi kørte den tur.

Denne gang var viadukten tømt for vand, så vi skulle ikke ud og "understel-vaske" MC
´erne.
Det er en lille hyggelig tur, men vi ville jo gerne hen og grille.

Det gik lidt i zig-zag - selv om Frank mente vi skulle til højre næste halvdelen af turen. 
Frank husk nu det blinklys.

Hans P havde klargjort grillen, og der gik ikke mange sekunder før der var kød på risten 
og der bredte sig en liflig duft.
Connie havde sendt Jønne til Sortehavet - som man jo kan følge på Facebook - så hun 
havde taget bilen og aflagde besøg.



Der blev grillet, snakket og hygget om bålet. Snakken aftog lidt da kødet var klart, men 
det holdt kort og så gik der snak i det igen.

Hyggelig tur, som det er lidt trist man skal vente et helt år på.

Hilsen Lars W
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Rundt om Aabenraa -  25/6
Asger havde budt ind med en tur i Aabenraa og omegn, og det var et rigtig dejligt vejr 
han havde sørget for. Så godt at 23 MC var mødt frem - ja egentlig kom der 25, men en 
ville ikke starte og så var vi 23. 
Lige som den sang med cyklisterne i børnehaven.

Der var så to nye med denne gang, som gerne ville gøre os selskab. De fik selvfølgelig 
en orientering om forhold og turen gik da godt.

Måske det store fremmøde også havde noget med Helene's kage at gøre, ja det kunne 
godt være.

Vi kørte i hvert fald ud, og først gik det lidt sydover mod Røllum, så vestpå og derefter 
nordpå, i en fin løkke på - for det meste - fine veje.
Jo der kom lige noget grusvej, men det gik da - selv om det var noget løst. 
Det var lidt spændende om alle kom helskindet igennem.



Det blev så til, at vi ramte Aabenraa igen og fortsatte østpå, for vi skulle holde 
kaffepause ved Skarrev.

Det var en lang række af MC der blev parkeret i vejsiden. Damen lige overfor inviterede 
ligefrem på kaffe og grillpølser - ja altså hvis vi havde meldt vores ankomst. Hendes 
bror kører MC længere oppe i landet, og når hans klub besøgte dem, ja så så det 
ligedan ud med rækken af MC. 

Derfra kørte vi så lidt mere rundt i løkker, og vi sluttede i samlet flok tilbage ved Burger 
King hvor vi startede.

Alle vendte heldigvis tilbage, så alle fik klaret grusvejene

Der lød en stor opfordring til Helene om, at hun sagtens kunne bage en anden dag. Tak 
for kagen - den smagte godt.

Hilsen Lars W
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Højer Sluse  -  2/7



Vores ellers gode køresystem, er blevet lidt udfordret over den senere tid. Der er 
indtruffet nogle fejl hist og pist, så for lige at skærpe sanserne valgte René på dagens 
tur at indlægge et par forhindringer.

22 MC var mødt op denne solrige aften - hvor VM i bold jo er et uinteressant indslag,
nu hvor Danmark er ude - ja så undrer man sig over hvorfor der ikke var flere. 
Jeg startede derfor med at ridse vores grundregler af for afsætning, altså ved 
højresving hold godt før drej, ved venstresving sørg for at komme godt over og hold 
synligt - ikke et blødt venstresving, og skulle vi nu møde kolonnen igen, ja så ikke 
signaler vending halvvejs så nogen bliver hægtet af.
Og til sidst på opfordring fra Jønne, ja så husk hold position i kolonne så vi ikke hele 
tiden skifter højre/venstre.

Derfra fortalte René så om dagens tur der skulle ende ved Højer Sluse - ja det blev så 
et hak længere ude, nemlig Vidåslusen - men det vidste vi jo ikke endnu.

Vi kørte et smut ind gennem Aabenraa, i håb om at lyskurvene ville give noget 
spredning på kolonnen. Ak det fik lige den modsatte effekt.
Ved sidste lyskurv blev hele kolonnen lige samlet - øv det var ikke meningen.

Efter Hjortkær skulle vi nemlig lige lave en sløjfe på Snur-Om og 360 grader i en 
rundkørsel.

Desværre var kolonnen for samlet til at skabe forvirring, og begge øvelser gik godt. 
Nå vi prøver at tage fusen på jer en anden gang.

Derefter gik det lystigt vestover, og vores rullende hoffotograf Jønne var på banen 
igen, efter ferie ved Sortehavet.



Vi fik nogle gode veje at kører på, som René siger "min MC er en touring MC" så der
var kun det grus som lå i svingene.

Det mest udfordrene må vel være brosten i Møgeltønder, men de er efterhånden så 
godt slidt til, at holder man sig midt på så går det fint.

Der var ikke ret mange turister - måske de kongelige alligevel havde en vis 
tiltrækning for området. Det gik i hvert fald let ned ad hovedgaden.

Derfra gik det så nordpå mod Højer, og vi fandt vej ud til sluserne. 
Der blev kigget op mod cafeen ved den første sluse, men det så lukket ud.

Om det var derfor vi fortsatte ud til yderste sluse, Vidåslusen, vides ikke - men 
desværre var resultatet det samme. Det ishus var lukket kl. 20.



Der blev dog drukket både kaffe og sodavand, og der var også nogle småkager. Vi 
satte os på alle 4 bænke - men der var også (næsten) kun os derude.

Udsigten blev også lige betragtet, og en glad turleder kunne skue ud over 
Vesterhavet.

Tak for en god tur og godt selskab.

Hilsen Lars W
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Broager rundt   9/7
Erling prøvede at lokke folk ud af sofarækken, væk fra Tour de France og hvad der 
ellers er i TV, og man kan sige han brugte både stok og gulerod.

Grusveje og flere meter hjemmebagt kringle - lægere fra hinanden kan det da ikke 
være. Om det var godkendt succes med 13 fremmødte MC ved jeg ikke. Og om det 
var grusvejene, vejret eller ferietid der forhindrede flere i at komme ved jeg ikke - 
Det var i hvert fald en god kringle der var bagt.

Vi skulle ende ude ved støvlen i Sønderborg - og det gjorde vi også.



Et flot bygningsværk, og Birger kunne med stolthed kigge på stålarbejdet - jo det 
havde han været med til. 

Først gik turen dog ned over Sønderhav, men med det gråvejr var der ikke mange ved
ishusene der. 

Vi kørte ind gennem Broager og ned forbi teglværket til den P-plads vi holdt ved 
sidste gang Erling tog os den vej. Derefter kom, til Bentes store glæde grusvej.
Jo fru Haugaard har ikke noget mod grusveje.

Erling skærer kage for - den smager godt

Vi forlod Broagerland og kørte mod Dybbøl, og ad bagvejen omkring møllen langs 
vandet over mod Broager - der skinnede solen, så den var der altså i dag.

Vi rundede havnen i Sønderborg og forbi det nye hotel, som snart åbner.



Og endelig fandt vi støvlen 

En dejlig tur, her på ens første feriedag - ja 4 uger ferie står på spring, dejligt.

Håber alle I andre får en dejlig ferie, for det regner jeg med at jeg får. 

De GTC'er som tager mod Bremen i denne uge ønskes en god tur, og vi andre kan 
mødes næste mandag ved Kalvø før vi kører tur.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Hjelsminde og rundt  16/7
Strålende solskin - ja nærmest så meget, at man overvejede om man gad iklæde sig 
MC tøj for at kører tur. Men jo, det gad man efter kort overvejelse, for vi skulle jo til 
Hjelsminde efter is.

Der var 14 MC mødt frem, men pludselig fandt Hans S et af vores sjældne 
medlemmer på pladsen. 
Det er jo ikke alle medlemmer som kommer så tit, og derfor var det da dejligt at få 
hilset på Ejgil Johannsen fra Nordborg. Han fyldte 90 i sidste uge, og har lige købt ny
MC.
Ja MC er nok det eneste område man ikke kan kalde ham gammel på.



Start var i dag forlagt til Kalvø - som dog havde valgt at holde lukket for træf denne 
mandag. 

Frits havde valgt at kører efter hovedet og ikke GPS. Det lød som et spændende valg, 
og han lovede at der ikke var ret meget grusvej. 
Vi fandt da også til start nogle gode veje, lidt kendt og noget mere ukendt - eller 
glemt - da vi jo kommer mange steder. 
Flotte steder, for naturen viste sig fra sin bedste side og man blev helt glad for lille 
Danmark.

Muligvis var det naturen som spillede Frits et puds, da han jo kørte efter hovedet, og 
han glemte helt at alle vi andre var med på tur.
Meget bevidst fulgte han en længere grusvej - måske for at lokke Hanne i 
kornmarken - men da der ikke var mere grusvej, var det ikke lige til at overse 12 
andre MC der skulle U-vende. Øv Hanne måtte vente.

Nå kolonnen kom på rette vej, og den næste grusvej - altså den planlagte - var ikke så
lang, og det var da godt.

Vi nåede frem til Hjelsminde, og heldigvis var ishuset åbent.



Turen skulle fortsætte retur til Rødekro, og det skulle heldigvis foregå af små snoede 
veje.

Vi tog bagvejen ned mod Rødekro, langs motorvejen, og den kunne vi se var spærret 
med blå blink - i begge spor. Det gav så noget trafik på de veje vi havde udset os.
Ved en overkørsel sad vores kørerkursus instrukørt Jørgen og nød aftenen mens han 
viste biler væk. Han havde dog tid til at vinke da vi passerede. 
Der var kastet noget ned på motorvejen fra en af broerne.

Vi kom dog alle godt frem til Rødekro, og vi takkede af til Frits for en god 
kornmarktur - nej undskyld køretur.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Rømø   23/7
Det er midt i ferietiden, sol fra skyfri himmel - og prikken over i'et er så en GTC-tur 
til Rømø for at få is. Hvad mere kan man forlange.

23 MC mødte frem, og igen med flere på bagsæde. Jo der er god tiltrækning til vores 
mandagsture, og igen nye deltagere.
Den dag alle møder op til tur kommer vi godt nok til at fylde meget.

Vi kørte ud på dagens tur og startede med at kører lidt sydpå før det gik vestover. 
Hans P havde fundet nogle gode veje og det gik syd om Løgumkloster og ned forbi 
Sølvsted og Visby.



På det tidspunkt var sol så blevet afløst af overskyet vejr - men det gjorde nu ikke 
noget. Hverken for udsigten til et flot Vesterhav eller temperaturen. Det var helt 
dejligt at det lige tog toppen af varmen.

Det var rigeligt varmt til, at køen ved ishus voksede betragteligt da vi havde parkeret 
MC. Vi besatte adskillige borde mens is blev blandet med snak.

Efter en god snak blev det tid til afgang, og det foregik i spredt orden.

Selv om solen skulle gå ned 21.45 ja så var det ikke mørkt da MC blev parkeret 
hjemme. 

Tak for en god tur.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Kaffe hos Kurt   30/7
Først indtog vi parkeringspladsen ved biltema.

Så indtog vi vejene.

Efter små 90 km i lokalområdet blev gårdspladsen indtaget.



Så indtog vi haven og til sidst indtog vi boller og kage.

Vi var 28 mc'er hvoraf 4 var med co-pilot. Der blev snakket og hygget i haven på 
denne sommeraften.

Hilsen Kurt 
Turleder

WW1 tur     6/8
Ferien er overstået, og 4 ugers brugt sommerferie er billigt til salg 

I anledning af 100 året for første verdenskrigs afslutning, havde jeg tænkt mig at 
følge lidt op på vores tidligere tur til Sikringsstilling Nord, ved at vi skulle besøge 
nogle mindesmærker.
Min søgning på Internettet gav ikke de store resultater - hvilket overraskede mig 
noget - men jeg fandt et par stykker. 
Turen skulle derfor gå over Aabneraa til Haderslev.

Det var dejligt at se så mange MC møde op i Padborg. 
20 stk. talte jeg det til og flere med vognkommandør  



Vi kørte ud af bagvejen fra OK tanken, i håb om at kortegen ville komme lettere 
afsted den vej. Tror det gik ganske godt.

Turen var ikke planlagt i detaljer og blev egentlig styret af min mobilnavigation. Den 
giver mig undervejs mod et mål alternative ruter, og dem brugte jeg så en del.

Det gav i starten nogle gode veje, og Kliplev blev udforsket på en ny måde.

Vi mødte så andre hestekræfter, der også var ude og nyde aftenen - jo der var lidt at 
kigge på.

Første stop var ved Sct. Nicolai kirke i Aabenraa. 
Der er opsat et fælles dansk/tysk mindesmærke - og det var dem jeg gik efter.

Flere kunne jo så fortælle, at de havde været med deres bedsteforældre til 
mindearrangementer tilbage i tiden.



Og Lotte blev helt saglig, for det var jo hendes barndomskirke. Så den måtte hun jo 
lige ind og kigge i mens vi var der. Vi hørte dog ingen sang fra kirken mens hun var 
derinde.

Derfra skulle vi så mod Haderslev hvor det andet sted jeg havde fundet befandt sig.
Jeg havde advaret om, at der kunne komme grusvej. Ja det gjorde der så desvære. 
Ikke planlagt, men det gik nu godt. Jeg havde i hvert fald ingen gener i front 

Ved ankomst til Haderslev kørte jeg mod Klostergården, hvor der skulle være noget - 
men jeg vidste ikke præcist hvor.
Men da den nærliggende iskiosk var lukket, ændrede jeg hurtigt plan.
I Aabenraa var jeg blevet truet - nej undskyld "informeret" om, at der ventede en tur i 
dammen hvis den var lukket.

Hurtigt spurgte jeg Flemming Haugaard om råd - ned til lystbådhavnen Lars, der er 
der noget.



Der var så lige så lukket som ved dammen - men det var jo dammen jeg skulle have 
været i, så jeg slap 

Der blev så sparket lidt dæk inden flokken spredtes i små flokke.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Grænselandet    13/8
Asger stod for dagens tur, og vi skulle en tur til Gelting Mole. Der var annonceret 
kage - den gode ølkage Helene lavere, og denne gang med rigeligt smør.
Men selv det, var ikke nok til at sætte sæsonrekord - nåå jo, men desværre nok det 
laveste tal. Der var kun 10 MC på pladsen, og det så lidt tyndt ud.

Heldigvis er det jo ikke antallet, men deltagerene som gør turen god. Og det blev en 
god tur.
Asger har åbenbart en ekstra snoet funktion på sin Tomtom, og det startede allerede 
ved udkørsel fra Padborg. Jeg troede faktisk vi på et tidspunkt tog cykelstien bagud af
Padborg og at målet var en ukendt overgang.

Men vi kom ud på normal vej og krydsede grænsen i fin stil. Sydpå går det jo hurtigt 
nok, og vi kom fint gennem Flensborg. Med langs havnen og under broen ud mod 
øst.



Der var dog ikke grusveje, men der var smalle veje. Fine veje hvor det gik tjept 
fremad - der kom spredning på kolonnen.

Asger havde mindet om højrevigepligt - pas nu på blev der sagt, men det var nu ikke 
noget der gav problem.
Det var mere tankerne om modkørende på disse veje. Vi kom til et sted med 70 km 
begrænsning - jamen jeg kører ikke engang 70  

Nå men det var nu ikke mange vi mødte, og ros til Asger for nogle gode sving på 
turen. Og vejret var også helt perfekt. Ikke for varmt og ikke noget regn.

Vi rullede ind på Gelting Mole og fandt et bord at parkere ved.



Helene var glad for det lille fremmøde, for det med smør gik mindre godt.
Det stod nemlig hjemme - 5 pakker.
Heldigvis havde hun opdaget det og fået købt en pakke på vejen.

Der blev snakket og hygget mens kage og kaffe røg ned.
Vejrudsigten meldte om regn kl. 21 så vi kørte lidt før, og igen anført af Asger fik vi 
flere snoede veje hjem.

Flokken spredtes lige efter grænseovergangen og der var det blevet mørkt. Jo vi skal 
snart på vintertid.

Tak for en god tur til jer alle.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Årø    20/8







Aften hos Hanne og Frits  22/8
Besøg af guide fra Sydafrika. Samling på gårdsplads hos Hanne og Frits.

Placeret i fjernsyns stuen - klar til underholdning.

Guide på slap line - forhåbentlig afslørede han sjove (pinlige) detaljer om Frits



Afslutning i det fri

Søndagstur på Fyn    26/8
Modtagelseskomite i Bøjden



 

 

 



 

 

 



Den Gyldne Løve    27/8
Mandagens vejr startede med regn, regn og regn. Men heldigvis kunne Frits få presset
en kort periode med tørvejr igennem sidst på dagen.

15 MC fyldte pladsen - heraf var to mine  idet jeg medbragte en gammel ven på 
turen. 
Frits havde dog kortet turen lidt af i forhold til programmet, men vi fik kørt nogle 
dejlige kringlede veje rundt i landskabet.

Turen gik rundt omkring i det lokale landskab og mange veje var jo besøgt før. Men 
det kan jo være svært at finde nyt.



Vi endte ved Den Gyldne Løve med kun et par enkelte vildfarne regndråber 
undervejs. Det var nu godt sluppet da horisonten nogle steder så dyster ud.

Udsigten over Varnæs vig fejlede dog ikke noget, og vi fik kaffe og Hanne havde 
bage en kage som faldt i alles smag. Der bleve i hvert fald ikke levnet noget.

Frank har dog fået en konkurrent på blinker fronten, men så længe kun en af dem er 
med, så går det nok.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Slesvig     3/9

Efter noget tid med ustabilt vejr, så viste denne mandag sig fra den gode side. Hvilket
da også frembragte 27 MC på pladsen ved OK.

Hans S gav information om aftenens tur, hvor vi både startede og sluttede på 
motorvej. For ikke at det skulle blive for mørkt inden vi kom hjem igen.
Det var en lettelse ikke at skulle gennem Flensborg med så mange MC.

Det gik uden problemer at komme af motorvejen, for Hans lagde sig i god tid ind bag
en lastvogn og holdt farten der.  Dog kom der alligevel lidt harmonika i den bagerste 
del, så Hans P måtte tænde blink for lige at advare en lastvogn bagfra. 



Der blev så kørt på små veje resten af vejen til Slesvig, og vi fandt den vanlige 
kaffebod.

Jeg blev så overrasket over den teknologi vi benytter hver dag.
Jeg tog lige 3 billeder - først venstre del, så højre del og til sidst i midten.
Det tænkte jeg så ikke mere over, men da jeg kom hjem havde jeg så en oplysning på 
telefonen. Det måtte jeg lige se hvad var.

Jo helt af sig selv havde en eller anden software tænkt for mig, og lavet ovenstående 
panorama billede ud af dem. Ja det plejer man altså at skulle indstille kameraet til, og 
så kan man ikke ligefrem hoppe rundt i rækkefølge.

Men jo det kan man altså - lidt skræmmende egentlig.

På vej hjem havde Hans sagt at når vi ramte A7 kunne man lukke op og vi skulle så 
mødes på Frøslev rasteplads, lige over grænsen.
Og det blev da også gjort. Men når man ligger nede i kolonnen, så husk lige at 
komme ud i overhalings sporet inden I banker den af.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Julemærke kørsel   10/9

Som altid er det nogle spændte unger som ikke rigtig ved om de tør sige noget. Det 
med at være i første række er ikke det de plejer. 

Men der går ikke lang tid før første hold er afsted, og som sædvanligt så benyttes 
lyskryds til at få snakket lidt i.



Vind i det lange hår - jo der er fart på, men ingen nervøsitet for der er jo god 
rygstøtte. 

 

 Der er også lagt en lille video ud på Julemærkehjemmets facebookside.

Videoklip

Bare tryk på "Ikke nu" hvis der viser sig et logon over skærmen

https://www.facebook.com/jmhfjordmark/videos/1492401864192776/


Ertebøl 2018    13-16/9

21 m/k var vi samlet til en fantastisk weekend, på Ertebølle Strandcamping.

15 ankom torsdag, resten kom trissende i løbet af fredagen. Erling og Mette kom 
lørdag aften, efter at have været til fest hele natten.

Efter indkvarteringen i hytterne, var vi klar til et STORT glas velskænket glas 
Hancook øl - og her må jeg nævne det høje service niveau, som værtsparret Ingrid og 
Lars lægger for dagen – det er simpelthen fantastisk, sammenholdt med den lækre 
mad vi fik serveret - pandekager i alle mulige varianter og lækre desserter til priser, 
som selv vi sønderjyder finder billigt. Der var stor ros fra alle deltagere.

Fredag viste vejret sig ikke fra den allerbedste side, men efter lækker morgenmad, 
blev der tid til en lang travetur langs Limfjorden, og i det skønne område omkring 
campingpladsen. Flemming – det heldige asen – fandt selvfølgelig rav på stranden.



Efter middag havde Jønne fundet et lille ”Nutids museum” i Års, og jeg må da sige, 
at vores ”ikke alt for høje forventninger” blev gjort til skamme. Det var virkeligt 
sjovt, at se alle de hverdags ting, - mange fra 50- og 60`erne, som mange af os jo kan 
huske, fra de var i brug – jo der blev fortalt mange historier.

Der var alt fra handel og erhverv, samlet ind, og drevet af frivillige i lokal området. 
Det kan kun anbefales at besøge det.



Lørdag morgen skinnede solen, - perfekt MC vejr. Med Jønne i front, gik det af små 
-til tider meget små, men flotte veje, ud gennem Dyne Larsens imponerende 
golfbane. 

På kryds og tværs af det smukke Himmerland, langs Mariager Fjord, med stop i Lille 
Vildmosecenteret, hvor vi nød vores selvsmurte madpakke og medbragte kaffe. 
Videre gik det til Rebild Bakkerne, hvor der var is stop. 



Efter små 200 km. var vi hjemme igen, - en fantastisk tur i super lækkert vejr, hvor 
alt bare spillede. Stor tak til Jønne – det kan han sgu` bare den gamle.

Efter en dejlig middag med god øl og vin, og med både gin/tonic, cognac og div. fine 
rom og shots – flere på husets regning, trængte alle til en god nats søvn.

Søndag morgen, efter morgenmaden, bød på rengøring af hytterne, afregning og så 
gik det hjemad. Enkelte kørte selv, vi var en lille flok som kørte sammen af små veje,
en fine tur som Jønne – selvfølgelig! have fundet.

Tak til alle deltagere, og ikke mindst Lars og Ingrid, for en hyggelig, positiv 
weekend.                                                 Frits



Rynkebytur med Bjarne  17/9

Mandagens tur blev en rolig oplevelse  det - om ikke gode vejr - så i alt fald
tørt og uden blæst, gav en god start på Bjarnes tur som skulle gå efter solen.
Først tænkte jeg - det bliver en lang tur, for der var nu godt overskyet.

Jeg fik ikke lige talt, men jeg mener der var en 15 MC klar på pladsen, og vi kørte så 
ud for at finde solen.

Den var noget svær at finde, selv om vi søgte ad de små veje. Bjarne havde fundet en 
del af de ret mindre veje - men de var både med asfalt og pænt rydtet.

Om det var afsøgning efter et sted hvor solen slog igennem, eller Bjarne var gået i 
Team Rynkeby mode, ja så gik det i fremad i et roligt tempo.

Der var både sving den ene og den anden vej, og selv om nogle af de lige stykker 
indbød til lidt gas, ja så var kolonnen faktisk samlet hele vejen.



Det var nu også det, som var baggrunden for Bjarnes tempo. Der er nogle gange, hvor
der er fart på så man næsten ikke får set naturen, og det ville Bjarne her i efterårs-
aften-skumringen. Ja sol fandt vi ikke.

Og oven over skyerne, hvor solen altid skinner, ja der brandte gløden også lidt ud, så 
det var blevet noget mørkere da vi kom tilbage til Burger King.

Tak for en god tur - og selvfølgelig det gode selskab.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør



Mandags-Sæson-Slut-Tur  24/9

Ja så nåede vi så langt på sæsonen, at den sidste mandagstur skulle køres. Øv det er 
gået alt for hurtigt.

Men det kunne trække 23 MC ud på hjul - og pigekoret, de vanlige 3  
Connie, Lotte og Trine på bagsæde, ja så kunne det kun gå godt.
Erling proklamerede at han havde sørget for tørvejr - ja det holdt næsten.
Vi skulle til Leck, for der havde han set en iskiosk som ikke var lukket endnu.

Det gik ad små veje, men til en forandring for Erling - alle med asfalt. 

Vi kom hurtigt ned over grænsen, og der blev farten sat lidt op. Vi havde kun 47 

minutter  jf. Erling.

Men den forholdsvise korte tur, gjorde nu ikke noget på dette tidspunkt. Mørket 
kommer hurtigt og temperaturen manglede da lige et par grader.



Undervejs så jeg, at længere nede i kolonnen lå en uden lys på. Desværre lå jeg for 
langt fremme til at gøre opmærksom på det. Men jeg undrer mig, at ikke de nærmeste
også opdagede det, og fik det rettet.

Parkeringspladsen i Leck blev fyldt godt op, og der var lige tid til en kort snak, inden 
iskiosken blev indtaget.

Det var godt at Erling havde advaret om at vi kom, for der var 3 piger på vagt - men 
ingen kunder i butik. Det kom der, da vi væltede ind.

Jeg tror de har fået et løft i omsætningen på 500% for den stund vi var der.



Et sjældent syn fik vi også at skue  ikke en fugl eller kronhjort eller lignende

 Næ det var Peter Brodersen i STØVLER ! 

Tak for en god tur, og nu ser vi frem til en ny sæson med mange dejlige mandagsture.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Surprisetur   7/10

Årets surprisetur startede fra Løgumkloster, og en pæn flok mødte op. Det var også et
fantastisk vejr - selv om temperaturen manglede lidt.

Calles surpriseture er jo en blanding af kørsel og små konkurrencer. Om turen over 
slusen var en af dem ved jeg ikke.



Men man kører jo kortere strækninger for så at finde ud af hvad Calle har i boksen af 
opgaver.

Det ligner en opgave med orientering, men forstår GTC'er at bruge sådan et skilt - ja 
man ved aldrig

Undervejs skal der også være plads til en madpakke og kaffe.

Glæden ved at kører MC sådan en dag er stor - ja man kan åbenbart ikke få armene 
ned, eller var det succes på sidste opgave ?



Ja det er forskellige evner som kommer på prøve

Selv om det for andre ser åbenlyst ud hvem der er tættest på snor, ja så skal der 
selvfølgelig et tal på papiret.

3 tilfredse GTC'er som åbenbart har gjort det bedst - eller mest heldigt



En tilfreds turleder, mange tak til Calle for en sjov tur.

Ja så kan vi kun vente til oktober til næste surprisetur.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Sæsonafslutning 2018   22/10

Der blev startet kl. 18 med spisning for de som havde tilmeldt sig dette. Det var der 
40 som havde gjort.
Desværre kunne vi havde været nogle stykker mere - hvis altså tilmeldingsfrist blev 
overholdt. Vi kan ikke byde cafeteria at skulle ændre antal, flere gange op til dagen. 
Og vi bliver i turudvalg nødt til at bede jer om at overholde de tilmeldingsfrister der 
bliver givet. 
Næste gang er julebuffet, så hvis du ikke vil stå udenfor - så få dig tilmeldt.

Det fortsatte kl. 19 med selve sæsonafslutningen jf. den udsendte dagsorden.

Der kom ikke flere til, så det var de sammen 40 som fortsatte mødet.7



Referat er lagt op på siden Referater, hvor man kan læse lidt om hvad der skete og 
blev vedtaget.

I kaffepausen blev der snakket lidt løst og nogle fik gode ideer til turudvalget som vi 
efter kaffepausen samlede ind. 

Desværre fik vi ikke et fuldtalligt Turudvalg. Det er lidt ærgeligt nu vi er så mange 
som faktisk 100 medlemmer. 
Ser man rent fremmøde mæssigt er 40% ret godt. Men det kunne da være bedre. 
Vi blev efterfølgende enig om, at hvis der nu sidder en der gerne vil udfylde den 
ledige plads, ja så kontakt turudvalget - det er ikke for sent.

Ellers glæder vi os til næste sæson.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør

Søndagstur     28/10

12 motorcykler var til stor overraskelse mødt frem på en kold parkeringsplads i 
Rødekro. 

Her i blandt Hanne som skulle vise din nye GS - jo der blev stimlet sammen om den.

Vi blev på demokratisk vis enige om at korte turen ned og blive nede i vores landsdel.
Vejrmeldingerne oppe nordfra lovede ikke for godt.
 

Turen blev forlagt til Vidåslusen for at se om der var begyndt at komme de store 
flokke af gæs og hvad der ellers dukker om i marsken.



Vi fik så også provianteret både med smørebrød og varm kakao. Det lunede.

Efter en hyggelig time i restauranten kørte vi ned over Siltoft. Her gjorde vi en kort 
stop lige for at tjekke nummeret på den sidste km. sten ( 280)

Så kom der lige en skift som turleder, da Henning kom til at lufte, at han kendte en 
vej til Rosenkrans som lige gik nord for grænsen. Alle havde nemlig ikke pas med.



Så Henning tog over og da det ikke var kommunikeret ud kørte jeg toer og var 
afsætter. Så gik det ellers over stok og sten og Hanne fik testet om nu også hendes 
nye GSer kunne klare dette.

Fra Rosenkrans fik vi fast grund under fødderne igen og så bevægede vi os øst over 
igen.

I Saksborg fik vi igen en ny tur leder da Frits lige inviterede hele gruppen på kaffe i 
Hjordkær. Dejligt igen at komme ind i varmen, og her måtte Hanne fortælle at sådan 
en GSer slet ikke skal styres i grus. Den kører simplethen helt af sig selv så det er en 
helt fornøjelse.



Tak til Hanne og Frits for kaffen, tak til Henning for initiativet til en ny rute og alle I 
andre for rigtig godt selvskab på sådan en kold søndag.

BMWenligst Hans P
Turleder

Løvfaldstur     4/11

Sidste weekend skulle være gået op på vestkysten nord for Oksbøl for og se krondyr 
flokken som husere i området der, men dag vejret var lidt frisk blev turen udskudt til 
denne søndag, hvor hans så kunne køre sin planlagte tur som vores løvfalds tur.

Hele 17 mc og 20 personer var mødt op i Rødekro og klar kl. 10,00, men så kom 
Hans P i stor jakke og bil og måtte aflevere sin GPS til Hans S, da han var blevet 
meget mandesyg hæ hæ.



Hans S tog udfordringen op og kørte flokken op gennem Sydjylland inden i landet, 
flot tur og han holdt håndtaget stram for og komme op på vestkysten ingen pauser 
her, der var helle ingen rygere som skulle lide med ikke og få noget frisk røg.

Men som Hans sagde da det viste sig at Bente havde lavet bolle med pålæg, at han 
havde han vist det så havde der for længst holdt pauser, når men super initiativ fra 
Bente og fra at Andreas kørte så forsigtig at der ikke skete noget med de gode bolle, 
tak for det.



Krondyrene var der ingen af, så da kaffen var drukket og bollerne spist op, så skulle 
vi afsted og efter 2 halve gang gashåndtag så stod de kære krondyr lige der en ca. 40 
til 50 stykker, så fik vi lige vores mål opfyldt, og turen gik videre ned af kysten ind 
gennem øvelses terræn, for til sidst og ende i Ribe, hvor turen var slut,

ja dvs. Hanne havde svejset en kage sammen som vi lige skulle have aflivet, igen 
godt gået og tak for kagen. Herefter var der fri hjem kørsel og den officielle GTC 
kalender var opbrugt med turer for i år.

Hans S holder andagt over sæson 2018 på årets sidste tur, med opsændelse af bønner 
for en god sæson 2019



Tak til Hans P for en godt planlagt tur og Hans S for god gennemførsel.

Hilsen Jønne
Fotograf og skribet

Julebuffet    17/11

Atter i år var der indbudt til hyggeligt samvær i anledning af den forestående jul, og 
atter var det Grænsehallens bowlingcenter der stod for skud. 
Der var tilmelding fra 34, og det fyldte næsten bowlinghallen op.

Der var fri fordeling, og folk fandt hurtig sammen med 4 på hver bane

Der blev forsøgt på mange måder at vælte de opstillede kegler. Ikke helt let, så det 
var godt banerne var adskildt af en god solid rende.

Havde man i stedet befundet sig i en butik med flotte dyre glasvaser, ja så kunne man
nok have nedlagt alle med en tot vat.



Efter bowlingen ventede det dejlige mad, og der blev selvfølgelig gået til den. Jo det 
kan de altså godt finde ud af.

Undervejs blev der uddelt et par præmier til folket for de gode forsøg. 
Dan blev nr. 1 - ja faktisk tæt på banerekorden, det var flot. Men han har garanteret 
øvet sig siden sidste jul.

De to næste præmier gik til den herre og dame som kom tættest på 100 point.
Hans Skrydstrup og Bente Haugaard løb af med de to præmier.

Der blev vanen tro også sagt pænt farvel til afgående turudvalgsmedlemmer. Kurt og 
Hans P fik noget godt vin, og Bjarne får sit ved given lejlighed.
Der skal lyde et stort tak til de 3 for det gode arbejde.

For mit eget vedkommende - ja så bebudede jeg et kommende, delvist farvel til 
foreningen, da jeg søger nyt job, og det er så øst for Storebælt det bliver.
Det havde turudvalget fået besked om på sidste turmøde (hvor spørgsmålet om WEB-
redaktør så lige pludselig blev meget aktuelt) så der var også noget vin til mig. Dog 
ved jeg ikke helt nøjagtigt hvornår det bliver, men jeg vil da sige mange tak for den 
dejlige tid vi har haft sammen på MC ture, både hjemme og udlands.
Jeg er stadig med på turen til Trollhatten og forbliver medlem i GTC - for det har 
bare været super dejligt. 
Og så håber at gense jer til forskellige arrangementer ved lejlighed - og ikke mindst, 



så vil jeg da gerne invitere på weekend sådan lignende Lollands turen når der er 
lejlighed.

I ønskes i hvert fald gode MC-veje og godt MC-vejr fremover - for det bliver ikke så 
tit jeg kommer til mandagstur .
Erling bliver ny WEB-redaktør og han bliver sat på når den nye opdatering bliver 
gennemført på siden.

Julehilsen Lars W
WEB-redaktør

Turudvalg nyt
Til orientering så kan vi meddele at turudvalget har fået tilsagn fra Frank Simonsen, 
om at han gerne vil indgå i turudvalget.

Hilsen Lars W
WEB-redaktør
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