
 
13 seje  
tog på Årets sidste til Annes i Tønder. Hun har savnet de gode suppeture til Gert i sin tid - så hun havde 
tryllet en lækker gulaschsuppe ... uhm.  
Og så var der kaffe og æblekage med spændende frugter i.  
Tak  
Det næste, du skal være OBS på er indrapportering af km, hvis du er med i km-konge-konkurrencen. Vil 
du deltage i 2012, så meld km-stand ind senest 2. okt. Vi tæller fra oktober til oktober.  
27.09.11 
* * * * * 

 

Laaaaaaang tur til Karoline ; )  
Vi var en håndfuld: 12 stk, der trodsede den stærke sol. 
Hans P havde en plan, --- vi kørte fra Metroen via: Bevtoft – Gram – Rødding – Randbøl – Jelling – Vejle 
– Fredericia – Middelfart – Karoline Kolding . Haderslev – Aabenraa—hjem. 
Undertegnede kørte i dag: 380 km. Hans P havde lavet en kanon tur  
Bjarne 
25.09.11 
* * * * * 

 

9 på klubbesøg  
Mandag besøgte vi - 9 GTC-medlemmer - Aabenraa MC. 
Der stod Kør-hjem-til Jytte på kalenderen, og hun havde lavet en lille aftale med sin anden klub 
Aabenraa MC, som havde lagt i kakkelovnen til os, så undertegnede var nødt til at smide (termo-mc-
)bukserne midt i det hele (hvis ikke jeg skulle være smeltet helt!) 
Der var rundvisning på klubbens domæne: hyggeligt klubhus, festlade og festlokale på loftet ... og så 
var der kaffe, kage og cremeboller - uhmmmm!  
Tak  
23.09.11 
* * * * * 

 

Hjernerne blev lagt i blød  
 
Calle og Bjarne havde udtænkt snedige opgaver og en rigtigt hyggelig rute til søndagen surprisetur.  
De ville bl.a. vide: Hvor meget vejer en petanqe-kugle? Hvor stor er Bommerlund Plantage i ha? Hvor 
lang var den udleverede snor - som der skulle bindes et råbåndsknob på? Hvornår blev Egernsundbroen 
indviet og af hvem? 
Desuden var deltagernes øjemål - der skulle kastes 10 tennisbolde i en spand - og iagttagelsesevne - 
hvilken å var blevet passeret 4 gange på ruten - sat på prøve. Og selv finde vej, skulle de sørme også.  
Det blev en god tur, som de to høstede arrangører høstede en dejlig portion ros fo. Turen blev 125 km 
lan og dagens vinder blev: 
Hans Pedersen og Matthias Matthiasen 
Nr. 2: Erling og Peter Brodersen 
Nr. 3: Jonna - Verner og Bent. 
Jytte Aaen havde velvilligt sponsoreret præmier til Surpriseturen.  

 

Årets næstsidste var det  
Den tidligere proklamerede "Årets sidste Kør-hjem-til-aften" var altså - og heldigvis kun - den 
næstsidste. Beklager forvirringen. 
23.09.2011 
* * * * * 

 

20 hyggede på Rosenhaven!  
Årets sidste Kør-hjem-til-aften gik til Sønderborg - godt 20 mand var nysgerrige på Bents kaffebord. 
Det blev en hyggelig aften.  
25.08.11 
* * * * * 



 
Herlig tur til Fjordmark!  
Vejret holdt og der var nok cykler til, at alle ungerne kunne komme med i første heat - og så fik de en 
tur til ; ) 
Dwight mødte op med sin superstylede Goldwing med hele svineriet - dén vakte glæde i stor stil! Billeder 
kommer senere og jeg eksperimenter med at lægge et lille filmklip ud på youtube. Og der blev skudt 
masser af billeder, så med lidt held får jeg tryllet et album i løbet af weekenden. 
Tak til alle der kom og kørte - og tak til Fjordmark for et superlækkert kaffebord og til børnene for 
rundvisningen på Julemærkehjemmet.  
Det var rigtigt sjovt. 
16.08.11 
* * * * * 

 

Sommerdage i Thy: 
3 dage i TØRVEJR! i Thy - det sku I have været med til. Hyggeligt, god musik (for det meste) en dejlig 
trilletur til Cold Hawaii (Klitmøller) med frokostbesøg på et lille røgeri på havnen - en sviptur til 
Hanstholm og is i Vorupør ... SÅ dejligt.  
Hjemturen i morges blev lidt forsinket af et punkteret baghjul, men der var hurtigt en anden 
træfdeltager, der tilbød hjælp, så vi kunne komme hjem til det kølige regnfulde Sønderjylland.  
14.08.11 
* * * * * 

 

Vores tur til Zeppelinmuseet: 
i Tønder gik fint. Vi - Peter, Erling, Hans S, Hans P, Bent, Svend, Ulli, Helene og Bjarne - mødte museets 
kustode - Manfred Petersen - kl 19.  
Vi fik en utroligt spændende rundvisning på 3 timer, der var kaffe under filmfremvisning. Alle blev 
imponeret over den viden, der findes og over alle de indsamlede genstande.  
Køreturen var ikke den bedste ------ lidt fugtig. Men pyt - vi er jo nogen!, der ikke er lavet af sukker ; ) 
08.08.11 
* * * * * 

 

Lidt om den seneste tur: 
Mandag var der kør-selv-dag .. hehe den tiltrak et lille dusin, der lod sig lokke til at smutte til Rømø og 
spise en is.  
Vi havde en gæst med, som måske kunne tænkes at blive vores sydligste medlem. 
 
Bjarne var førerhund og det gik ad gemytlige veje fra Kruså via Tingle til Rømø. 

 

Turen til Hvidsten 
En kvartet bestående af Bjarne, Calle, Mathias oh Svend havde en pragtfuld tur til Hvidsten Kro. Turen 
derop løb over 280 km. Og kun ved et tilfælde fik vi plads på kroen: der var et reserveret bord, hvor 
gæsterne udeblev. Der var stopfyldt, men vi fik en vidunderlig æggekage ---uhm.  
Vi var alle retur igen kl 18.30, alt i alt en rigtig go tur, uden regn. 
03.07.11 
* * * * * 

 

Super sæsonstart med 20 forårsfriske! 
dukkede op den 4. april og kørte med hjem til Flemming, der først tog os med på en kæk lille tur, der 
førte ad små snoede veje til kaffebordet i haven i Egernsund.  
14.4.2011 
* * * *  

 


