Marts måned
30. marts
Vores planlagte tur til Esbjerg blev aflyst pga. vejret.
Men der kunne i avisen læses om 300 deltagende MC. Jeg er ikke bekendt med, at
nogle GTC'er skulle have været på egen hånd over i Esbjerg.
31. marts
Vores planlagte tur til Tøndertræf blev også aflyst pga. vejret. Men der var også her
nogle som alligevel skulle ud, og derfor kunne Tønder påsketræf samle 45 MC - og
en snescooter  , kan man se i Jyske Vestkyst. Ja muligvis skulle man have fat i
sådan en, men der er sgu heller ikke meget sne til at køre på.

April måned
15. april

Yes – vi er i gang 
Som bekendtgjort her på siden, så blev det i dag den første tur blev gennemført.
Hans S havde store forhåbninger, da vejret først på dagen så rigtig godt ud.
Der mødte så en mindre flok op ved Metrogrill, som var villig til at trodse de
spredte regndråber som faldt.

Efter en kort men glædelig hilsen på hinanden, gav Hans S en kort intro til dagens
tur, og afsted det gik derudaf.
Vi havde en fin tur regnen stoppede, vejene var nogenlunde rene, og det var dejlig
at komme på cyklen igen.
Men det bedste var nok at møde alle de klub medlemmer som vi ikke har set siden
MC’erne kom i stalden sidste år.
Vi sluttede ved Lyren hvor vi lige fik opdateret hinanden over en kop kaffe. Vi var
enige om at det var dejligt at komme på hjul igen det har været en lang og sej
vinter at komme igennem. Og nu er den ellers så fine nypudsede MC igen møg
beskidt. Jeg tror vores fascination kan sammen lignes med den glæde man ser
køerne har første dag de kommer på græs efter en lang vinter.
Mvh Hans S, Turudvalget

22. april På X af motorvej
14 forårsglade personer, var klar til en mandagstur. Solen bragte glans over
aftenen, og det virkede fremmende på humøret. Snakken gik, så det kneb for
turleder at få sagt hvor turen gik hen.
Der var planlagt en tur på kryds af motorvejen. Vi skulle krydse alle de steder hvor
der ikke er forbindelse til motorvejen.
Fra Metro grill kørte vi af bagvejen op langs den gamle E45 til Kliplev, hvor første
overkørsel er.
Inden vi nåede den, måtte vi lige give
plads for toget som kom på tværs. Det
gav så mulighed for et billede.
Derefter gik det over motorvejen og
langs den til næste kryds, og ja sådan
fortsatte det.
Jeg var noget spændt på
vejforholdene, men de var nu ganske
gode det meste af vejen. Jeg havde
kørt turen i bil sidste mandag, og den var svinet til skal jeg love for.
Vores kørsel med afsætning fungerede rigtig godt. Jeg oplevede at kolonnen til
tider blev meget lang, og på et tidspunkt måtte jeg lige sætte farten ned for at der
også var en at sætte af.
Men vi blev også samlet flere gange.
Her ved Kobberholm på vej mod
Adsbøl
Vi endte i Ragebøl som var turens
egentlige mål. Jeg havde regnet
med at det nu var tid til at skilles,
men da solen nu endelig var
kommet op, så ville den næsten
ikke ned igen.

Derfor blev der snakket om at finde et sted der solgte is. Nogle valgte at køre til
Sønderhav og andre tog til Sønderborg.
Inden vi skiltes, fik jeg da et par rosende ord for en god tur.
Det var jo en ekstra glæde oven i at det var min første tur på MC i år.
Og hvis I spekulerer over hvem der tog billeder, ja så blev det
gjort af Sara som også ville med i dag.
En for mig dejlig sæsonstart, og vi håber at se lidt flere af jer
de næste par mandage.

Hilsen Lars W, Turudvalget.

29. april Tur til Arrild ferieland
Hans S havde annonceret en tur til Arrild ferieland, og vejrudsigten så da ganske
god ud, men kun 6 personer mødte op klar til tur.
Ja det kunne være bedre, og det håber vi da også på det bliver.
Selv om vi var få blev der sat af. Og trods alle odds, tog jeg den forkerte vej ud, af
den vestlige rundkørsel ved Lyren. Jeg troede det gik mod Tønder, men måtte så
vende og følge den snigervej Hans S havde fundet. Hans P som kørte sidst tog en
ekstra runde for at samle op.
Det var nogle gode veje Hans S havde fundet op til Arrild, og vi kørte ind til
fiskesøen. Efter en kort snak der, inviterede Erling Brodersen til kaffe i Agerskov.
Der var nemlig ikke meget at se ved fiskesøen.

Inden vi kunne køre, måtte vi dog lige have en BMW ud på fast underlag.
Den stakkels BMW blev vækket til live, og vi kom til Agerskov hvor fru Hanne havde
kaffen klar.
Det var dejligt med noget varme, og efter et par kopper kaffe og snak brød vi op og
kørte hjem.
Tak til Hanne og Erling for husly. Tak til BMW for underholdning 
Lars W, Turudvalg

Maj måned

2013

6. maj Tur til Vagn's Saab-museum
Dagens tur er den første i år som starter kl. 19.
Jytte mødte op men en meget svag stemme, så Hans P stod for dagens instruktion.
Vi skulle af mindre omveje til Vagn's Saab-museum, et eller andet sted på Nordals som viste sig at være Svenstrup.
Turen gik over Sønderhav, ind gennem Sønderborg og Høruphav for så at
ankomme til Svenstrup.

Der var en lille samling af 11 gamle Saab'er - efter sigende alle køreklar.
De kære køretøjer er alle af to-takt typen, så vi var egentlig glade for at der ikke
blev startet op.

Men der kan jo altid kigges lidt motor og snakkes klogesnak - for flere GTCdeltagere har åbenbart haft lignende eksemplarer som køretøj.

Vagn har også et par gamle knallerter, og et udvalg af transistorradioer som passer
helt godt ind i tidslommen for Saab'erne.
Jo noget nostalgi er der rigtignok at se på.
Der var også kaffe på kanden, så alt i alt en god tur i godt vejr - og ikke mindst
GODT SELSKAB.
Hilsen Lars W, turudvalget.
9. - 12. maj

Klubtur til Bornholm

Læs om turen under Klubture
13. maj Tur til Langballigau
Dagen skulle egentlig have stået i Julemærkehjemmets tegn.
Men på grund af vejret blev det aflyst, og det var vist godt nok, for det var noget
koldere end jeg havde regnet med.
Anne førte os derfor lidt rundt i området syd for grænsen, og vi endte i
Langballigau - som også havde det koldt. I hvert fald var der ikke meget liv i det
lille havneanlæg, kun en enkelt iskiosk var åben.
Der gik vi så ind for at få noget at varme os på.

Den lille flok vendte hurtigt tilbage til vores MC og kørte hjem. Godt at husene er
hule og varme.
Tænk sig, at man stadig har foret monteret i både jakke og buks. Jamen det er
altså midt i maj vi er !!!
Jeg venter sgu snart at der kommer et regeringsindgreb - ja sgu !
Lars W, Turudvalget

20. maj Tur til Vejle og omegn
Vi var 10 MCer på tur til Vejle Ådal.
Turen gik fra Kruså mod Vorbasse Krigshavn, hvor vi i fællesskab kunne fastslå at
ubåden var sunket. Om det var den ”Krydser” der lå på vandet, der var årsag til
dette, meldte historien ikke noget om.
Så gik det ellers på kryds og tværs og langs med Vejle Å til vi kom til Bindeballe
Købmandsgård, hvor frokosten blev indtaget og der kunne handles lidt. Så op på
”hesten igen og der kunne fortsættes mod Vejle og igen på kryds og tværs af
Ådalen.
Vejret var fint og vi kom til Vejle hvor vi lige
skulle op ad Kiddesvej og det kan anbefales
at prøve denne stigning, også forstår man
ikke de cykelryttere der ”piver” over den
lille bakke, vi havde en ”lille” 600 kubik
japaner med på turen og den klarede
stigningen uden problemer.

Afslutningen foregik ved ”Albuen”, hvor vi fik den obligatoriske is og gratis ”Biker
kaffe”.

Derefter, hjemad det gik på rute 170. Dagen var godt brugt.
Hans P, Turudvalget
26. maj Tur til Himmelbjerget
Der var 8 personer med MC, som havde stået tidligt nok op til at komme på
søndagstur med GTC.
Eller havde resten læst vejrudsigten for pessimistisk og dømt dårligt vejr, og derfor
ikke trukket i tøjet.
Ja det vides jo ikke, men det var i hvert fald dejligt at de 8 var fremmødt med godt
humør, for vi fik da en dejlig tur, planlagt af Hans S, op til iskiosken på
Himmelbjerget.
Med start fra Metrogrill gik det nordpå af landevejene. Hans havde fundet nogle
gode veje, som skulle ende på tankstationen ved Lindved på hovedvej 13. Nogle
vejarbejdere havde så snydt Hans, og sat et enkelt skilt op om omkørsel. Det skulle
vi lige kontrollere, om det nu også passede - jo det gjorde det 
En alternativ vej med et "Blind vej" skilt måtte også lige ses efter, om det nu
passede. Minsandten jo det passede også  
Men vi kom frem til restepladsen hvor Hans serverede medbragte rundstykker mon omkørslerne var planlagte ??

Efter kaffe og rundstykker, så gik turen videre mod Himmelbjerget.
Atter nogle gode veje, enkelte taget flere gange  men det gør jo ikke noget, for
vi er jo ude for at køre.
Ved ankomst til parkeringspladsen tog vi noget at spise og der var også nogle som
skulle ud og se lidt.

Da kl. var 13.30 valgte vi at vende næsen i hjemlig retning, og her valgte Hans en
tur ind over Jellinge. Selv om der var stor razzia i området, så blev vi ikke stoppet.
Først i Aabenraa blev vi mødt af lidt regn, men det var ikke meget.
Alt i alt en god tur - tak til de andre for godt selskab og til Hans for turen.
Lars W, Turudvalget

Juni måned

2013

3. juni Tur til Kalvø
Vi var vel en 10 stykker som var mødt op i det gode vejr. Det skal jo bruges når
det nu er her.
Jytte ledte os op til Kalvø hvor der var mandags træf med tændt grill og udsalg af
drikkevarer. Der gik vi så rundt og sparkede lidt dæk, og efter en lille times tid ville
vi køre videre.
Nogle tog hjem så vi var kun 4 som kørte en lille tur tilbage langs Marguritteruten
til Aabenraa.
Da Jytte åbenbart er den eneste kvinde som ikke kan multitaske (hun skulle vise
Sonja seværdigheder til venstre, og vise vej til højre samtidig) ja så fik vi en lille
fejltur da Jytte missede et skilt.
Så blev der skiftet fører og hun kunne lægge sig bagerst og være den store
fremviser - mon det var derfor hun kom så langt bagud, eller er den store Yamaha
ikke så kvik til sving ? nå hun kom da med tilbage til vejen mod Kruså, hvor jeg
drejede af og kørte til Sønderborg af Varnæsvej.
Det var nu alle tiders tur vi havde, og det er jo dejligt at vejret begynder at ligne
rigtig MC vejr.
Hilsen Lars W, Turudvalget.

9. juni
Tur til Søndervig og se sandskulpturer
Der var 5 medlemmer som var mødt op denne søndag morgen. Hans S, Hans P,
Flemming Gram og Lars W - samt et nyt ansigt, i form af Finn Martensen (der har
meldt sig ind i vinters). Han blev budt velkommen i klubben, og vi 5 kørte så af
sted mod Ribe.
Undervejs samlede vi 2 mere op, Mogens og Jytte med Mie, og det gjorde så at
Finn fik oplevet systemet med at sætte af. Det fangede han hurtigt og vi kom til
Ribe hvor Calle stod og ventede.
Derfra kørte vi til Korskrog for en kop kaffe med rundstykke.
Turen fortsatte mod Søndervig, over Hvide Sande, og vi kom til stedet hvor nogle
havde leget seriøst med sand.

En flot U-formet væg, med den amerikanske historie udgjorde indramningen og der
var så flere andre værker. Ikke stort, men flot lavet og man tænker godt ens børn
ikke havde de forventninger på standen dengang de var små og lavede sandslotte.
Også fint at GPS er opfundet, for det kort over Rute 66 som de præsenterede er
ikke sådan lige at pakke sammen.

Efter at have kigge på sand, så tog vi tid til lidt at spise og sand-hedens time
- ha ha - kom (ja der gik lidt inflation i sand-vittigheder).
De fremmødte blev præsenteret for første opgave i min sæson-event, nemlig Årets
GTC Teorinørd.
Her presses Calle og Flemming til
det yderste, mens Mogens - som
jo besidder en vis viden indenfor
dette område - længe har
afleveret.
Der var 4 opgaver med hver 4
påstande der skal svares ja eller
nej til.
Der var ikke nogen uden fejl !
3 havde 1 fejl, 2 havde 2 fejl og 2 havde 3 fejl.
Ser ud til at det ikke er så tosset en ide at få banket lidt rust af teorien.
Turen hjem gik over Ringkøbing, og et stop på torvet i Holsted for at få en lille is.

Vi sagde farvel til Calle der skulle til Rømø, og vi andre kørte til Rødekro og sagde
farvel derfra.
Tak til Hans S for en god tur. Det blev til 400 km på klokken, og der er jo egentlig
en god måde at bruge en søndag på.
Hilsen
Lars W, Turudvalget.
10. juni Tur til Leck med Anne
Det var glædeligt, at hele 13 MC'er stod linet op i Kruså, klar til en tur syd for
grænsen med Anne som fører. Det er jo et af Anne's specialer at køre
Tysklandsture, men vejen derned kan være svær.
Hvorfor vi lige skulle ud mod Lyren, for så at tage Forbindelsesvej tilbage til Kruså
overgang ved jeg ikke. Måske Anne's GPS ikke er opdateret med venstresving i
lyskryds ?
Nå men vi kom over grænsen og det gik lystigt af sted. Der blev sat af og det var jo
godt, for lidt spredt blev vi pga. trafik.
Da vi kom lidt uden for Flensborg fik Anne samlet kolonnen, og vi havde en god tur
rund på gode veje, som så endte i Leck.
Der lå en iskiosk som lige fik travlt da vi myldrede ind, stort set alle sammen.
Da isen var spist, så benyttede jeg lige lejligheden til at udsætte flere for min lille
leg.
Der blev lige udleveret en teoriopgave, og flere må nok sande, at det er længe
siden de var til teori.

Der var 4 som havde 2 fejl, 2 med 3 fejl, 2 med 4 fejl og 1 med 6 fejl.
Ja Flemming havde jo haft den i går - og havde hørt svarene - men det hjalp ikke
Erling ret meget. Eller var det sabotage ?
Der kom også nogle af de lokale og skulle kigge på vores MC'er, og det skulle de jo
også have lov til.

Derefter gik turen mod Danmark og ved rundkørsel i Tønder faldt de første fra, og
langsomt blev vi færre og færre.
Tak for en god tur til Anne.
Hilsen Lars W, Turudvalget
17. juni Tur til Endrupskov campind
Til start var 8 mand mødt op ved grillen og klar til tur. Jeg havde besluttet at det
skulle gå til Endrupskov Camping for at få en kop kaffe.
Lige som vi skulle til at køre, triller en 9. MC ind, og vi tror det er en som har fået
ny MC. Men nej, det var en yngre tysk gut ved navn Arne der kommer fra
Flensborg. Han havde set vi var der, og ville sådan set blot snakke MC, men tog
imod tilbud om at køre med os en tur.
Hurtigt sat ind i hvordan vi nu kører, så lagde han sig bagest og så også hurtigt
systemet.
Jeg havde planlagt en lille tur på mindre veje, og det gik også rigtig godt - ja altså
lige indtil der kom en lille grusvej på sporet foran os.
Nå det var jo så bare den oplevelse og vi fik så testet off-road egenskaberne.
Ved ankomst til campingplads, blev værtsparret om ikke taget på sengen, så i hvert
fald overrasket. De skyndte sig at sætte en gang kaffe over.
Mens kaffen blev brygget, ja så gik der legebarn i
brødrene Matthiessen.
De fandt en hoppestang og gik i selvsving.
Andre gik lige en tur rundt og kiggede på denne
nyåbnede plads, hvor der også er to områder som er
reserveret MC'er

Campingparret Anders og Anne-Mette smed så 4 kander kaffe og en dynge
småkager på bordet og så fik vi en snak med den tyske besøgende. Vældig
hyggelig og han fik også en god oplevelse. Han snakker ikke dansk, men rigtig godt
engelsk - så jeg kunne også være med.

Arne her mellem Matthies og Verner.
Kaffen gav jeg som undskyld for den der grusvej, så jeg blev næsten tilgivet. Det
må åbenbart ikke have været så slemt, for der var da nok opfordringer til at finde
en ny en på vej hjem - så kunne jeg jo give is.
Det blev så ikke til noget. Vi kørte lige på en tankstation, for Arne's VMax kunne
ikke nå hele vejen hjem til Flensborg. Ham ser vi muligvis senere på sommeren.
Hilsen Lars W, Turudvalget

24. juni Grill ved Tørning Mølle
Vejrprofeter og vejret, er ikke altid lige enige om situationen. Nej, det blev så ikke
så fint vejr som jeg troede, men det holdt da tørt - næsten. Det var kun lidt
støvregn som ikke er værd at tale om.
Vi var 5 der mødet op i Kruså og kørte ad landevej op til Tørning Mølle.
Det gik lige ud op til Hoptrup, og der skråede vi ind over nogle små veje for at ende
på bålpladsen.
Hans S og Ingrid havde fået selskab af Anne og Peter i bil - de havde fået kørt nok
MC i Italien.
Flemming Gram og frue var også i bil - han havde nemlig glemt MC nede ved
Gardasøen.
Vi fik grillet og snakket og efter en times tid gik turen hjem igen.
Vi på MC fulgte samme vej tilbage men skiltes i Aabenraa, hvorfra folk selv fandt
hjem.
En god aften - overskyet ja - men godt selskab overskygges ikke.
Tak for det.
Hilsen Lars W, Turudvalget
30. juni

Åben hede i Oksbøl

Der var 5 MC i Kruså, Hans S, Hans P, Verner C, Bjarne med Lasse bagpå og mig.
Vi kørte mod Ribe hvor Eigil og hans søn stødte til.

Efter indkøb af rundstykker, kørte vi til Esbjerg hvor min søn Daniel hoppede bag
på min MC, og så kørte vi til en rasteplads i Blåvand for at indtage kaffe og brød.
Anden del af TeoriNørd blev sat i gang,
og der er så nogen som har læst på
lektien - ser det ud til, for 2 havde alle
rigtige.
Derfra kørte vi så ud til heden, hvor der
var stillet en masse køretøjer op.
Vi fandt også noget MC-agtigt at kigge
på

Denne krydsning af ... ja det ved jeg ikke lige, men den
er udstyret med en Opel Blitz motor.
Tyskerne har brugt den på vestkysten og den har stadig
originale krigsplader på.
Den blev senere vist køre i terrænet.

Dette er også en tysk MC fra krigens tid.
Det kunne ligne en ørkenmodel med den farve.

Der var også en kær gammel Nimbus som
havde MP skilte på.

Da klokken var 14 blev startskuddet givet til et brag - ja indtil flere.
Først blev nogle gamle veterankøretøjer vist frem. Jo de kunne stadig forcere
forhindringerne i terræn.
Og så blev der skudt en del krudt af. 6 kampvogne af Leopard, Centurion og M-41
typerne gav fjenden det glatte lag. Jo der var gang i den.
Så alt i alt en god søndag.
Hilsen Lars W, Turudvalget

Juli måned
1. juli

2013

Til bistaderne i Løgumkloster

Hans P fulgte en flok på 17 MC’er, en enkelt bil og 23 personer, til Peters
lystejendom.
Her blev vi modtaget af Peter, hans kone og to døtre, samt et par børnebørn og en
forkælet hund.
Det hele var planlagt til mindste detalje det være sig programmet med fortællingen
om hvordan man passer bier, samt demonstrationen af alt det udstyr der skal
anvendes for at passe den slags husdyr.

Det er så ikke indekæledyr.
De holdes i stader et ugenert sted, og her står de
i lidt skov.
Efterhånden som bierne opsamler mere og mere
honning, sættes en ekstra kasse på og så har de
mere at lave.

Peter er noget af en opfinder og har udviklet en masse speciel værktøj, løfte udstyr
mm. Alt sammen udført af ham selv og meget sirligt.

Det var rigtigt interessant at få viden om biers måde at arbejde på og hvordan de
opfører sig. Bier er ikke blot nogle irriterende insekter der stikker de er en
betingelse for at vores økosystem kan fungere.
Efter en times fortælling og demonstration var der kaffe til alle samt franskbrød
med ny slynget honning, som smagte helt vidunderligt.
Peter havde mere at fortælle og klokken blev mange inden flokken af MC’er
begyndte at køre hjem.
Vi siger tak til Peter og hans familie for en vellykket aften.
Hilsen Hans S

8. juli

Kør-hjem-til

Der blev byttet lidt i turkalender, så det i dag var en Kør-hjem-til tur. Jytte stod for
arrangementet, både kørsel og kaffe/kage.
Det var en pæn flok, som benyttede det gode vejr til at køre en tur i. Først ned
over Sønderhav og de 7 bjerge, Tørsbøl skov og Felsted, for at ende ude ved
Solhjem - en lejerskole ved Sottrupskov.

Her stod vi af og strakte ben, samt en lille geografilektion om hvor man sejler ind til
Augustenborg.
Derefter en tur ind over Sønderborg, for det gode vejr var næsten ikke til at sidde
og drikke kaffe, inden vi vendte næsen mod Broager, hvor Jytte havde forberedt
både kaffe og kage - eller var det nu hende. Næ nej, det havde hun skam fået folk
til. Direktør er hun jo nærmest også.

Paul Erik kigger misundeligt på
røgen fra bålet -det kan piben godt
nok ikke hamle op med.

Da vi havde fået gjort kål på det meste kaffe og en del kage, blev Jytte nervøs.
Spis nu noget mere kage - der var en hel bradepande endnu.
Der var dog bund i folk - der var godt nok også meget - så det var på tide at køre
videre med runde 2 i TeoriNørd.
Der er stadig et par gange tilbage inden runde 3 starter, så det er bare at møde op
og komme med i spillet.
Tak for en god tur til Jytte og til Jørgen for kagen
Hilsen Lars W, Turudvalget

15. juli Tur til Mommark - med australsk islæt
Der var mødt 9 MC op til aftenens tur. Selv om det er midt i sommerferien, så er
der jo ingen grund til at lade en god MC-aften gå til spilde.
Jørgen Toft (Jønne) havde 2 australske venner med, som gerne ville se lidt af det
Sønderjyske landskab inden turen på søndag går mod Nordkap sammen med
Jønne.
De to australiere har lånt MC i Tyskland af venner
der.
De har kørt 6.000 km de sidste par uger rundt i
Europa.
Nå ja så er der jo lige nogle tusinde km op til
Nordkap - og ja vel lige så meget hjem igen.
Men med 8 ugers ferie skal der jo også køres nogle
km.
Bliver spændende om de gider se en MC når de
kommer down-under igen.

Hans S ledte derfor langs Sønderhav ind mod Sønderborg, for så at køre over
Dybbøl, den nye bro til Als, et smut ind over Augustenborg og bagvejen til
Mommark.
En rigtig god tur, for som Hans P udtrykte det: "Man skal da være pensionist for at
finde så små og kringlede veje"
Mommark har godt nok fået et ansigtsløft til den nye sæson.
Nymalet og ombygget er det
blevet rigtig flot og indbydende.
Og der er gang i den skal jeg
love for. Det er helt klart blevet
et besøg værd.
Efter is/kaffe - og indtil flere
hot-dog sat til livs af Hans S, fik
vi løst et par opgaver og
snakket lidt.

Hans S ledte flokken tilbage til rundkørsel ved Madeskov hvor vi sagde farvel,
ønskede Nordkap-farerne en god tur, og peget dem i rigtig retning væk fra Als,
med et tvivlsomt indtryk af lokale MC'ister fra landsdelen.
De tror vi har røntgen-syn, så man kan se Svend gennem hækken når han er sat
af. Og Honda skal de aldrig prøve, for Mogens's hopper som en kanin bare den ser
et stykke asfalt. Ja det skal blive sjovt at høre hvad de siger til Jønne om os. På
den anden side - de kender jo Jønne i forvejen, så ...
Nej helt slemt kan det ikke blive.
Tak for god tur til Hans S
Hilsen Lars W, Turudvalget

21. juli

Tur til Storkebyen og Friedrichstadt

8 stk. MC var mødt op denne herlige morgen. Solen har fået overtaget, så det må
ikke gå til spilde.
Anne havde planlagt en god tur, så god at der var strækninger som måtte ses 2
gange. Men det gjorde jo heller ikke noget i det vejr.
Efter noget kørsel var det tid til et lille kaffehvil, som fandt sted ved en lille
brandstation.

Som altid med Anne, så var der toilet til rådighed for pigerne.
Derefter gik det videre til Storkebyen, og jo der er grund til at
den har fået det navn. Der var 7-8 bemandede storkereder jeg
så, og det var ikke dem alle.
Her ved indkørsel til byen var der en rede med 3 storke i.
Hvem der lige var unge og hvem der var forældre kunne jeg
ikke lige se.
Men i en anden rede var der ingen tvivl.
Der sat en unge - helt sikkert en teenager - og klaprede med
næbbet.
Kom nu med noget mad !!!!!!!!!
Godt at det ikke kun er de unger, de leverer ud af huset, som skaber sig.
Derfra gik det til Friedrichstadt og frokost. Der var lidt spredning på hvad folk ville,
så vi mødtes efter en god times tid ved MC på torvet.
Anne havde spist is, så os der havde regnet med et pit-stop på hjemvejen blev
noget skuffet.
Sådan noget opfatter Anne lynhurtigt, så der blev inviteret på kaffe i Tønder, og det
var vi så nogle som sagde tak til.
Så turen sluttede i Tønder, med kaffe og æblekage.

Tak til Anne for en god tur, og Peter for at hente piskefløde til æblekagen.
Hilsen Lars W, Turudvalget

22. juli Tur til Missunde med mere.
Der var til aften mødt 6 op som ville køre lidt rundt i naturen med Anne. Og det er
da de utroligste ting man oplever når hun kører for.
Nå men det startede med en lille omvej i Flensborg, da de er ved at grave havnen
ud - skulle man tro, men vi fandt hurtigt vejen mod Glücksburg og de små tyske
landeveje er dejlige at køre på.
Pludselig efter et sving måtte bremsen hugges i - der stod lige 6 kreaturer på
vejen. De var brudt ud fra et eller andet sted, men hvad søren skulle vi gøre ved
det.
Der holdt nogle andre biler, så vi prøvede at snige os forbi. Men sådan skulle det
ikke gå. Det fik dem til at løbe frem ad landevejen, og så måtte Anne lege cowgirl det var sjovt.
Nå Peter og Calle kom også uden om og så havde vi 3 MC foran og 3 MC bagved
kreaturerne. Sådan gik det vel et par km ud af landevejen.
Et sted så det ud som om der var en indgang til en mark - men nej det var der
ikke, det var en villahave, så de kom ud igen. Endnu en km rendte de mellem os,
og så kom der et større indhak, og det var til en mark. Desværre var porten lukket,
men der lykkedes de os 3 andre at komme uden om, og så var det bare om at
komme væk.
Vi fortsatte til Missunde hvor vi fik lidt til ganen.

Derefter gik det ad landevejen
mod grænsen - denne gang
uden nogen sjove indslag, og vi
skiltes i Kruså.

Tak for en god tur til Anne.
29. juli Tur til Rømø
Denne dejlige aften var 9 MC klar til en lille køretur mod Rømø. Selv om der var et
par enkelte dråber i luften, og der var varsel om regn sydfra, ja så holder det jo
ikke nogen tilbage for en is på Rømø.
Hans P førte kolonnen an, og vi kørte ud mod Tinglev, men tog bagvejen omkring
Rens og undervejs samlede vi Matthias op.
Kursen gik ud mod havet, og vi tog kystvejen op til dæmningen.
Over dæmningen det gik, og ca. halvvejs møder vi modkørende biler, som bruger
lidt af "vores" vejbane, for at komme uden om en bil der kører meget langsomt.
Den kører helt inde ved autoværn og blinker ind - ja, den gør faktisk hvad den kan
for at genere mindst muligt.
Nu er det jo ikke fordi der ligefrem mangler plads på dæmningen, så det havde
klædt flokken af MC'er lige at trække lidt ind og give plads for de modkørende biler
som skulle låne lidt af "vores" vejbanen.
Gensidig hensyntagen vejens brugere imellem, kunne give en positiv oplevelse og
der går da vel ikke noget skår af os MC'er at starte.
Vi kender da alle sammen selv det irriterende element at skulle bremse ned for en
traktor man ikke kan komme forbi.

Lånt fra Wulffmorgenthaler

www.heltnormalt.dk

Nå men vi kom frem til isboderne. Nogle valgte den med lang kø og andre gik så
lidt længere og valgte den med kort kø. Vi var næsten færdig med vores is inden de
andre havde bestilt.
Der blev også lige taget hul på 3. runde af TeoriNørd. Det var så en af de mere
svære omgange, og det er da utroligt som undskyldninger om dårlig billedkvalitet,
manglende læsebriller og andre krumspring popper op.
Men det er jo ens for alle, så der er jo ikke noget at øffe over.
Det er jo kun godt, at der bliver rusket lidt op i de fastgroede vaner, om vores egen
fortolkning af færdselsloven.
Hilsen Lars W, Turudvalget

August måned

2013

5. august Tur til Kalvø
Dagens tur til et lille motormuseum blev desværre aflyst pga. sygdom. Planen var
så, at jeg skulle tage jer en tur med til Kalvø.
Desværre strejkede mit batteri, efter en hård weekend til træf ved Running Free på
Stevns, så jeg måtte hidkalde en vikar.
Anne tog over, og hun sørgede så for at en lille flok fik en god tur til Kalvø.
Hilsen Lars W, Turudvalget

Lånt fra Wulffmorgenthaler

www.heltnormalt.dk

9.-11. august Thy-træf
Bent havde annonceret, at han ville samle trådene for dem som ville til Thy-træf.
Det blev nu ikke så mange tråde at samle.
Og hyggeturen op langs vestkysten blev forceret, da meldingerne indløb, at nu var
der snart ikke mere plads - uha.
Jeg kørte selv til Thy med Sønderborg MC, men jeg løb da på nogle af jer.
Bent, Paul Erik, Leif og Jytte så jeg, og Erling Brodersen skulle også have deltaget.
Det var første gang jeg var til Thy, men det er nok ikke sidste gang.
Vejret fredag, da jeg ankom kl. 20, var ganske fint. Der var allerede gang i den
mange steder, jeg var lidt bagud på øl, men det gik.
God musik flere steder og det blev sent inden jeg fandt soveposen.
Heldigvis kom jeg i teltet inden regnvejret satte ind. Og der kom regn.
Det betød, at og nogle - ja faktisk en hel del - fandt ud af, at deres telte enten var
utæt, eller forkert slået op.
Området var også blevet delvist mudret til, og nogle mindre betænksomme
individer skulle så vise deres MC's evner. Det gjorde det hele endnu mere mudret.
Jeg valgte så at fortsætte med aftenens program - øl - i stedet for en køretur
lørdag formiddag. Det var der mange som gjorde.
Lørdag eftermiddag klarede det op, pladsen blev bedre, og om aftenen var der igen
musik i alle telte. Da der stadig var øl tilbage, ja så prøvede vi at få dem tømt.
Søndag var det noget overskyet så der blev pakket sammen i håb om at det holdt
tørt til MC var pakket og klar til afgang. Det gjorde det.
Ja vejret kan man jo ikke styre, men det var trods alt et godt træf som jeg også
skriver i kalender til næste år.
Hilsen Lars W, Turudvalget

11. august

Jels Voldsted

Denne søndag var planlagt til at besøge Jels Voldsted.
Den planlagte tur var gennemkørt og lagt ind på GPS'en, og vejret var egentlig ikke
noget at beklage sig over. Men noget må være gået galt, for der kom ikke en MC til
mødested - ud over turlederen.
Hans alene på P-plads.
Ja så fylder den bimmer altså ikke
ret meget.

Nå men en god tur skal jo ikke spildes på grund af manglende deltagere, så jeg
kørte turen alligevel, og fortsatte til Munkebjerg hvor der var klassisk ræs. Et løb
benævnt Hill Climb.

Ja og klassisk betyder jo at det er
biler med et par år på landevejene
der bruges.

Det blev en hyggelig dag, selv om der jo manglede lidt deltagere.
Hans S
PS.
Hvad Hans S ikke var klar over var, at jeg på vej hjem fra Thy lagde vejen forbi
Jels. Der mødte jeg Dieter som kom direkte fra Vojens.
Hilsen Lars W, Turudvalget
12. august
Julemærkehjem
I foråret blev vores tur med Julemærkebørnene aflyst på grund af vejret, så det var
med lidt spænding om det blev til noget denne gang.
Anne som plejer at være den store leder på disse ture, var forhindret så Hans S
måtte træde til.
Vi var kun 6 MC der mødte op, og det var med nogen bekymring om vi nu var nok.
Nå men vi kørte til Julemærkehjemmet, det så lidt lukket ud, men det var kun
snyd. Hans S gik ind og meldte vores ankomst, og blev næsten væltet omkuld af en
lille pige som bare havde glædet sig.
Der var 21 børn som ville have en tur, så vi måtte køre 4 gange, sidst omgang kun
med 3 MC.
De var bare glade de unger. Jeg havde tændt for intercom og det var faktisk ret
sjovt at høre lidt om deres ophold på vej rundt.
En af pigerne skulle lige berette for en af lærerne "At jeg har kørt med en
Københavner - og jeg kunne forstår ham !"
Så de 20 år jeg har boet her har da trods alt givet lidt.
Bagefter var der kaffe og gode hjemmebagte boller - og glade smil til afsked.
Jeg håber at flere deltager næste gang.
Hilsen Lars W, Turudvalget
19. august
Langballigau
Der var god tilslutning til aftenens tur, og det er jo herligt. Der troppede 15 MC'er med fører - og en enkelt sidevogn med dobbeltbemanding op denne næsten
sommeraften. Jo det var noget gråt i skyerne hen ad eftermiddagen, men heldigvis
fortrak det og der kom lys.
Der mødte også en gæst op som ville med på tur, og hun blev taget godt imod, og
fik instruktion i hvordan vi kører her i GTC.
Anne stod for at køre forrest, og som altid når vi er syd for grænsen, så har hun
fundet nogle rigtig gode veje.
Denne gang uden kvægjagt - øv, det var ellers sjovt sidst.
Turen gik så rundt i landskabet, og af gammel vane med Anne, så kiggede jeg kun
til den ene side - regnede selvfølgelig med at se den anden på vej retur - men det
skulle vi så ikke denne gang.
Selv om Flensborg havde gjort sit til at snyde den kære Anne, med omkørsel, så gik
det faktisk rigtig godt ud af byen.
Ved ankomst til Langballigau fyldte vi så den lille P-plads helt op. Det er nu et
fornøjeligt syn.

Der blev lige tid til en is inden turen gik hjemad. Man kan godt mærke at det
allerede nu bliver tidligere mørkt.
Vi fulgtes næsten alle sammen til Kruså og spredtes så der, for at køre hvert til sit.
Det var en rigtig god tur og tak til Anne for det.
Faktisk så god, at Jessica nu har meddelt at hun vil blive medlem og køre med på
vores ture.
Hilsen Lars W, Turudvalget
26. august
Nybøl mølle
Endnu en god dag med godt vejr, og det fik 13 MC'er til at troppe op på vores
mødested Metrogrill. Det var så sidste gang vi mødtes der.
Ja det har jo været tradition i nu mange
år, og nu skal vi så finde os tilrette på
Cafe Lyren fremover. Men mon ikke det
nok går.
Jytte havde planlagt en tur ud til Nybøl
mølle. En mølle med historie helt tilbage
fra 1600 tallet, men nok ikke så kendt
som den på Dybbøl.
Nybøl mølle er bygget i Hollandsk stil, og
er blevet fredet så der er noget vedligeholdelse på sådan en sag. Derfor var den
pakket ind i stilads, men vi kom ind og se alligevel. Nuværende familieejere har
været der siden 1957 hvor møllen standsede melproduktionen. Senere hen var de
med til at få den fredet og starte renoveringen i slut 60érne, og nu er det næste
generation som tager over.

Et udpluk af GTC'er som på samme tid turde
bevæge sig ud på gangbroen.
Værtsparet svor på at den kunne holde til os
alle, meeeeeen ....

Nybøl mølle har sin egen hjemmeside http://www.doa.person.dk/molle1.htm
hvor man kan se mere til møllens historie og genopbygning. Møllen er sandelig et
besøg værd, og vi kan kun anbefale at smutte forbi efter aftale med ejerene.
Derefter skulle vi have været gennem Nybøl skov, men solen stod simpelthen så
lavt og generede kørslen, så Jytte valgte at køre direkte til iskiosken på Sønderborg
havn. Her tog vi en is og til dessert kom der lige opgave 4 i TeoriNørd.
Slutningen nærmer sig og det er nu det gælder at holde sig til.

Solen gik hurtigt ned, og folk brød op.
Husk det næste gang er "vintertid" og ikke nok med det - et nyt sted.
I den anledning kan jeg kun opfordre jer til at møde op på mandag. Denne dag får
vi en køretur til Øster Højst og så spiser vi sammen på kroen.
Det kan kun blive en god aften.
Hilsen Lars W, Turudvalget

September måned
2. september

2013

Øster Højst kro

Vejret havde åbenbart besluttet sig for, at markere vores første samling på Cafe
Lyren på sin helt egen måde. Det var som om at vi skulle tvinges ind og sige
goddag, for det var ret fugtigt udenfor.
Selv om Hans S for en sikkerheds skyld lige afventede på vores gamle sted, for det
tilfælde at nogen havde overset skiftet, blev det altså kun til 5 MC der mødte op nå ja Peter og turleder Anne mødte også op på to hjul hver - dog samlet til en bil.

Så kunne Anne sidde inde i tørvejr og tage
billede af os 5 seje, fra venstre: Paul
Erik, Hans S, Jessica, Lars W og Jønne.

Jeg havde inden afgang fra Sønderborg forgæves forsøgt at overtale Paul Erik til at
tage bil, og Jessica havde sagt at regnen stoppede kl. 18, nå ja så kunne det jo
ikke gå helt galt.
Det var så bare ikke i dag kl. 18, at det holdt op med at regne, så da vi kørte fra
Cafe Lyren blev der åbnet lidt mere for slusen oppefra.
Det var nogle meget dryppende folk som ankom til Øster Højst kro for at indtage
dagens middag.
Vi afmonterede det våde overtøj og blev vist ind baglokalet - og hvem sad der - jo
Matthias og fruen havde også taget bil.
Men vi 9 fik en hyggelig middag, og det tyder på at det må blive en tradition
fremover. Snakken gik og pludselig var regnen endelig holdt op, så da kaffen var
drukket blev det våde tøj monteret igen - øv det er ikke sjovt. Turen hjem gik så
uden problemer og så er det kun at vente til tøjet er tørt - for de næste par dage
skulle give godt vejr.
Hilsen Lars W, Turudvalget
9. september

Kyst-tur der blev til kaffestue

Man skulle tro vi havde fået monsunregnen til landet. Mandagens vejrudsigt var
bare dårlig - meget dårlig.
Turleder Hans S spurgte om vi skulle aflyse, men da jeg var i Århus og ikke kunne
komme til en PC, ja så måtte vi jo bare se hvordan det gik.
På vej hjem klarede det så fint op da jeg nåede Åbenrå, men i bil kunne jeg ikke nå
hjem og skifte, så jeg kørte til Cafe Lyren for at se om nogen ud over Hans S
dukkede op. Så kunne jeg jo også lige prøve deres burger der.

Og jo selvfølgelig dukker Paul Erik op i fuldt regntøj. Lidt efter kommer turleder
Hans S til, og Calle lægger også vejen forbi.

Vi sad så og fik snakket og drukket noget kaffe.
De tre på MC diskuterede om der skulle køres, men det blev da en runddans på
bedste vis med "ja hvis I andre vil så kører jeg også", men
der var jo ikke lige nogen som var helt ihærdig med at få startet op.
Hans S skyndte sig så at udsætte afgørelsen med at give wienerbrød til en kop
kaffe mere. Jeg kategoriserer det som bestikkelse til at droppe turen.
Det er nu alligevel ikke så dårligt, at vi nu er skiftet til Lyren, for det var ganske
godt og varmt at sidde der og hygge sig.
Det er nok ikke sidste gang vi ender på den måde.
Hilsen Lars W, Turudvalget
13. september

Vejrudsigten for søndag !
Der har været noget foruroligende vejrudsiger for søndag, men bare rolig - Jessica
har reddet situationen og der er godt vejr på vej. 
Et styk mariehøne reddet fra det store hav, og sendt til
himmels - det kan kun give godt vejr.
DMI's utroværdige hjemmeside - den skifter næsten hver
anden time - truer med 9 mm regn det ene øjeblik og sol det
næste. Hvad skal man dog tro på.
Men vejrkortet giver håb om begrænset regn.
De 9 mm ser ud til at komme nord for Esbjerg.
Så det er bare op søndag morgen og deltag i
SURPRISETUR
Lars W
WEB-redaktør
15. september
Surprisetur
Årets surprisetur startede i flot vejr. Det kunne man jo have sagt sig selv, da de
garvede turledere Calle og Bjarne har en vis erfaring i dette. Nå ja med lidt hjælp
altså.
11 MC var mødt frem denne søndag morgen til en frisk køretur i området.
Vi benyttede så lige anledningen til at få taget et billede af de fremmødte foran
Cafe Lyren.
Calle bød velkommen og fortalte lidt om hvad der skulle ske. Som det plejer så
gælder det om at lægge mærke til alt muligt - og mere umuligt - undervejs. Jo det
gjorde vi da, men var det nu det rigtige ?
Jeg talte majsmarker, højresving, skorstene og alt muligt, men gav alligevel op at
holde styr på alle de mærkelige oplysninger. De havde nu heller ikke hjulpet meget.

Her er vi ved første stop, hvor
der skulle svares på, hvor mange byer og
veje der endte på bæk vi havde set,
oversættelse af torskens latinske navn og
så navnet på en å.
Ja det havde vi jo ikke lige set komme.

Nå men der blev svaret - i hvert fald givet nogle gode bud. Nu var Calle jo heller
ikke helt urimelig, for på spørgsmålet om hvilket billede der er på en 1000 kr.
seddel hjalp han med at - det er en bro. Meget vittig ham Calle.
Jeg benyttede lige pausen til at følge op på TeoriNørd. Der var flere som fik løst
opgaver og som nu befinder sig i finalefeltet, idet de har besvaret 4 opgaver.
Turen fortsatte syd over grænsen - hvilket skete så ubemærket at det først var
fordi de tyske vejskilte afslørede vi var kommet udenlands.
Så skulle vi lige stoppe og svare på nogle hurtige spørgsmål om kameler.
Så gik turen videre ad gode veje men med lidt regn undervejs.
Det var nu ikke noget som gjorde noget.
Tilbage over grænsen for at indtage frokost på grænse P-pladsen syd for Tønder.

Der var der så kaste sandbombe dyst.
Det skulle jo ikke være for let, så det blev med bind for øjnene.
Som det ses pyntede det på Hans P - dog ikke på resultatet.
Efter frokost gik det igen over grænsen så vi atter var i Tyskland, og vi fik kørt
dejlige kilometre på gode veje.
Efter et stykke tid var vi pludselig i
Danmark igen og endte på Karsten
Tomsens p-plads ved Frøslev. Atter
diskede Calle op med et spørgsmål
om en grænsestens nummer, alt
mens Bjarne uddelte kage. Det var et
godt initiativ han kom med der.

Adspurgt om Frøslevlejrens tidligere navne og hvilken kro ham Karsten havde haft
tyggede vi os gennem kagen.
Stor tak til bageren som stod for denne.
Derefter kørte vi til Lyren for at gøre regnskab, og mens Calle regnede ud - gu ved
hvordan han gjorde det - fik vi lige 5. runde af TeoriNørd.
Der blev også indtaget en lettere forplejning på foreningens regning.
Tak for det - og til dem der ikke var mødt op - der gik I også glip af det.

Calle fik opgjort det til, at Verner og
Jonna havde gjort det så godt, at de
kunne hive en 3. plads hjem.
Tillykke til de to

Anne havde så gjort et eller andet lidt
bedre, for hun scorede en 2. plads.
Det var sikkert det latinske hun er
bedre til.
Tillykke til hende også.

Den som scorede flest - eller nok mere
korrekt; havde færrest fejl var Hans S.
Tillykke med den førsteplads han hev hjem.

Derpå fulgte så en længere snak hen over bordet, og hen af 16 tiden brød folket
op.

Jeg syntes det er et rigtig godt sted vi har fundet på Lyren. Der er åbent fra kl. 8 til
20, så vi kan slutte af der på vores søndagsture hvis man har lyst til det.
Tak for en god tur til Calle og Bjarne. Det får I nok lov til at gøre igen til næste år.
Tak for godt selskab til hele flokken, og jeg håber vi får et par gode ture her til
sidst inden sæson slutter.
Lars W
WEB-redaktør
16. september
Tur til Schleswig
Mandagen så længe ud til at blive en våd fornøjelse. Flere kig på DMI's vejrkort fik
ikke stemningen til at stige. Nej jeg må indrømme at jeg havde afskrevet dagens
tur, men Paul Erik er ikke sådan lige at kue.
Forgæves slæbte jeg ham ind og vise ham vejrudsigten på DMI - men nej nej han
havde set TV og det lovede kun lidt regn.
Nå men atter fik han mig overtalt til at tage af sted, og denne gang må jeg så
indrømme - han fik ret. Det blev nu en god tur.
Der var 7 andre som havde samme mening, så vi var 9 MC der startede ud fra
Lyren. Turen skulle have gået til Flensborg havn, men Hans P som stod for turen,
valgte at vi skulle til Schleswig da vejrkortet for det område så bedre ud.
Det havde han så ret i, for vi fik en fin - men kold - tur til en kaffebiks nede på
havnen.
Der var desværre ikke plads ind,
men vi var jo godt klædt på.
Sådan næsten da.
Jeg kunne godt mærke at foret skal
monteres ASAP.
Heldigvis var Hans P den glade
giver af en kop kaffe - til hele
banden.
Jo jo men han var også en lettet
mand - på det tidspunkt.
Hvorfor nu det - jo det hele startede
på Lyren. Hans P skulle rode med
sin Garmin og da vi alle gør klar til at køre ligger der en tegnebog tilbage på bordet.
Som de gode venner vi nu er, får den da ikke lov at ligge der - men vi er nu lidt
nysgerrig, for hvornår opdager Hans at han mangler sin tegnebog. Ikke da han
pakker sammen og kommanderer op på MC'erne.
Det gør han så på havnen i Schleswig, hvor han i panik meddeler Bjarne: Jeg må
køre nu - med det samme - I må klare selv at komme hjem.
"Hvorfor det ?" spørger Bjarne - som holder en tegnebog i hånden.

Jeg har glemt min tegnebog på Lyren - vi ses ....
"Nå men jeg gir en kop kaffe" siger Bjarne viftende med tegnebogen, men Hans
svarer at det har han ikke tid til "Jeg kører NU".
Bjarne må igen tilbyde en kop kaffe med tegnebogen oppe foran næsen, før Hans
opdager hvis penge det er Bjarne vil give kaffe med.
Det varmede så lidt med et godt grin.
Hjemturen gik så ad hurtigruten over grænsen, for det må siges at de lune
sommeraftener er overstået.
Men sæson er ikke helt død endnu, og der er stadig mulighed for at komme i
finalefeltet til TeoriNørd.
11 medlemmer har opnået de krævede 4 opgaver, men der er en 4 stykker som
kan nå at komme med. De to Hans'er som lagde stærkt ud, er ikke så urørelige
mere.
Så mød op og giv dem kamp til sidste køretur.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør
23. september
Kaffe kør-hjem-til Arne og Elsebe
11 MC mødte op på parkeringspladsen til aftenens tur. Vi skulle aflægge et
kaffestop hos Arne og Elsebe i Hoptrup.
Anne førte kolonnen i rask tempo - ganske rask må det siges - men hun vidste
måske hvilke gode sager der ventede os.
Det var faktisk en god tur fra vores nye sted. Det blev ikke lige op ad den meget
lange lige-ud vej over Søgård og Åbenrå, for vi kørte på vestsiden af motorvejen.
Vel ankommet til Hoptrup, tager Arne imod os i indkørsel.

Der skal lige ryges lidt tobak og snakkes lidt mandesnak inden vi trænger os ind på
områder kontrolleret af fru Elsebe. Der venter bare gode sager.
Det tager ikke lang tid at få bænket os rundt om bordet.

Der venter dejlige smurte boller,
chokoladekage og nøddekage og
hjemmelavede flødeboller - uha det var
godt.

Og der blev gået til den - den kære Anne
fik taget noget dejligt tilbehør til sin bolle - men det var til chokoladekagen, uha det
var ikke godt.
Men Elsebe tilgav alligevel Anne, så hun fik også lov til at smage chokoladekagen

Vi fik næsten spist op - der var i hvert fald ikke mange levninger, og så kunne vi
bryde op og sige tak for et veldækket bord.
Hjemkørsel foregik på mere eller mindre egen hånd. De fleste skulle jo sydpå, så vi
var mange som fulgtes ad, men det var uden afsætning.
Hilsen Lars W
WEB-redaktør
29. septebmer Tur til Karoline
8 MC + 1 passager startede fra Lyren og Dieter gled ind i rækken ved Vojens.
Inden starten fortalte Bent at turen i dag gik, til Fyn hvor vi ville tage turen op ad
hovedvej 10, og så videre til Assens hvor vi skulle besøge nogle af hans venner,
som for flere år siden havde lavet nogle ture for vores klub på Fyn.

Vi skulle der spise vores medbragte mad, hvorefter vi ville køre en tur på små veje,
inden vi endte turen ved Karoline.
Vi var flere der blev godt overraskede, for selv om Bent pointerede at der på
hjemmesiden stod, at vi skulle medbringe madpakke, var vi af den opfattelse at
frokosten denne søndag skulle bestå af pølser ved Karoline.

Turen til Assens tog godt 2 timer og vi ankom efter et kort ophold på en benzintank
fordi Bent ikke helt kunne huske hvordan han kom frem.
Efter Hans P. havde indsat korrekt adr. på GPS-en fandt vi planmæssig frem.
Der var flere der beredvillig oplyste at de havde rigeligt i madpakken til at vi alle
blev mætte. Vores værtspar havde dækket op i haven og der var både sodavand og
kaffe til vores madpakker.

Efter ca 1 time kørte vi afsted - ud på smukke veje, hvor vi kørte langs vandet med
blik ud over havet og små øer. Vi kørte på småveje med mange gode sving. Kom
forbi flere herregårde og flotte gårde. En rigtig dejlig tur som kun "kendere" kan
tilrettelægge, tusind tak for det.

Ved Karoline var i det gode vejr mange hundrede MC-er samlet. Det var næsten
umuligt at finde en plads til vore cykler. Og så var det med at komme hen i køen
med pølserne og lidt senere røg for flere af os også en isvaffel ned - det var tidlig
aftensmad for mit vedkommende.
Efter at have "sparket" dæk 1 times tid takkede vi vore fynske frontkørere, og
sagde at vi kom gerne igen og ville også gerne arrangere tur for deres klub i
vores hjemegn. Det var de bestemt interesseret i og vi var til enhver tid
velkommen på Fyn igen.
Hilsen Anne
30. september Sæsonens sidste mandagstur
Jytte havde fået fornøjelsen af den sidste mandagstur, og der var 10 andre MC + 1
passager, som mødte ved Lyren for at få denne dejlige aftenstur med.
Vi kørte ud mod Nybøl, for sidst da vi kiggede på møllen, fik vi ikke set de
skulpturer som Jytte ville have vist os.
Der skete så en lille fejl i vores kørsel, hvor en post fik kørt for tidlig. Så pludselig
manglede der slut MC. Heldigvis kunne der fås mobilkontakt så de blev hentet hjem
igen.
Det havde måske forvirret Jytte, for så glemte hun at dreje der hvor skulpturerne
var. Nå ja dem har vi så tilgode til en anden gang.
Vi fortsatte til Gråsten havn for at få noget kaffe, men de havde lukket.
Derpå gik det mod Egernsund, for der er der jo en pølsevogn som også har kaffe. Vi
nåede lige at parkere 1 minut inden de lukkede, og så ville de gerne sætte lidt kaffe
over til os.

Det udløste så et mersalg af både is og hotdog's så det var ikke helt forgæves at
forlænge åbningstiden med 15 minutter.

Jønne meddelte, at han gerne vil lave en løvfaldstur sidst i oktober. Det kommer så
på hjemmesiden når han har nærmere om dette.
Efter et par kopper kaffe og hyggesnak, så brød folket op. Ja det var jo hurtigt
blevet mørkt. Det er en kedelig tid der ventet os.
Turudvalget siger tak for en god sæson med jeres deltagelse til mange ture. Nu er
der snart afslutning i Grænsehallerne og så håber vi at se mange af jer der.
20. oktober

Slut Prut Løvfaldstur

Vejrudsigten har de seneste dage ikke ligefrem været opløftende for MC humøret,
men selv de dystreste udsigter kan vende sig til noget positive, og det kan man vel
kalde læren af dette.
Søndagens annoncerede Slut Prut Løvfaldstur blev nemlig gennemført.
Super vejr op til 15 grader plus og en herlig flok på 8 personer og 7 MC'er.
Vi kørte i en del skove med løvtræer og med
løvfald – jov det var jo også det der skulle
beundres.

Der blevet gået til stålet af
alle, også på de mange grus
vejer og andet godt som
dagen bød på, så som

passering af en del nye typer tvivlsomme færdselsårer, hvor bondemanden
tilsyneladende havde flyttet sine marker ud, på det der skulle have været en vej hi
hi.

Og gylletanke m.m. blevet
passeret i suveræn stil af alle.
Efter en del kørsel på de
mangfoldige veje, var det tid til
kaffepause i det fri.
Jo himlen så da grå og truende
ud, men vejret holdt tæt hele vejen.
Efter kaffen fortsatte turen - der var
stadig en god stemning, godt
MC'erne ikke var pakket sammen for
vinterhi endnu
Turens slutsted blev ændret til Over
Jerstal, hvor der var boller og kage
på terrassen med tilbehør.

Tak til alle for en 130 km tur på en God
søndag
Hilsen Connie og Jønne
WEB-redaktøren takker Jønne for
ovenstående indlæg.
Det skulle ikke undre mig, om Jønne
herved har pådraget sig en turtradition,
for det er jo gået helt godt.

22. november

Julefrokost på Colosseum

.

Fredag aften, og der er reklameret julefrokost for GTC på Colosseum i Sønderborg.
Det er vi en udvalgt flok der har sagt ja til, så det er bare om at få gjort klar til det.
Her havde det været smart, at læse den udsendte invitation en gang mere, for så
havde jeg ikke mødt op uden den - efterhånden - traditionelle gave til pakkelegen.
Nå heldigvis var jeg ikke den eneste der glemte den - og heldigvis var Jytte
forudseende til at have ekstra med. Godt gået Jytte.
Der gik ikke lang tid før vi var bænket, til der var en god øl på bordet, ...

og så kunne der siges Skål og god jul.
Det blev en hyggelig aften, med lidt snak om den forgangne sæson, masser af
sladder om dem som ikke var med, og lidt grin med BMW - for de var jo i undertal
denne aften. Jo det gik godt.
Da fadene var tømt, og det var tid til at give beværtningen fri, kørte nogle hjem og
andre tog på Figo til en kaffe.
Lars W

9. december. Vinterkaffemøde på Lyren.
.
Det var med spænding turudvalget så frem til dette arrangement. Er der i GTC
stemning for sådan et hyggemøde midt i juletiden, hvor MC'erne er sat i garage og
vejret er - ja hvad vejret nu er på denne tid.
Men sikke en dejlig tilslutning vi mødte. De første var allerede mødt op ved 17tiden, for at spise aftensmaden inden kaffen, og folk kom drypvis ind til Lyren, så
cafe-fatter havde travlt hele tiden med at lave mad.
Der mødte 23 op, plus en email-hilsen fra Bo på Ærø.

Fra den ene ende .......................... og fra den anden ende
Turudvalget ville også gerne, på alle medlemmers vegne, takke de afgående
turudvalgsmedlemmer for deres arbejde i udvalget.
Bjarne og Jytte var mødt op, men vi manglede Bent.
De fik hver en vingave, og Bent får sin bragt med bud - mig.

Der var en rigtig god stemning, og vi besluttede derfor straks at dette måtte
gentages. Derfor se på listen til højre for næste vinterkaffemøde.
Rigtig god jul til jer alle, vi ses i det nye år.
Lars W
Turudvalget

