
Året 2015 

Mandagstur d. 30. marts 

Ja så startede sæsonen altså  ikke det bedste vejr, nej ok, men til at holde ud. Turleder mødte op 
som den første ved startsted, og det gav en lille præmie fra Jønne. Han havde skaffet en lille præmie 

til de 4 først fremmødet - næsten alle fik præmie  ja Hans P i sin nye bil så han burde egentlig ikke 
tælle med, men Finn K kom først da alle præmier var delt ud. 

Fremmødet på MC denne første turdag var så turleder, Hans S, Jønne og Connie og Finn K. 
Turen var planlagt som en opfriskningstur af 
køreregler, men det gav jo ingen mening med kun 4 
MC. 
Vi kørte dog det meste af turen, oven i købet af veje 
Hans S ikke havde været på før.  
Det kom også som en overraskelse for en Audi, at der 
var MC'er på en lille smal vej vi kom kørende ad. Den 
måtte ud i rabatten og der var vand. Det blev så lavet 
om til dampbad og et stort sprøjt kom ind over Hans 
S, fordi vinden lige skulle vende det selv samme 
øjeblik den gode Hans S var ud for. 
Nå men han blev tør igen, inden vi ankom til Burger 
King. 

Der gik vi ind og fik kaffe, varm chokolade og belgisk vaffel med softice mens vi fik snakket videre om 
stort og småt. 

Jeg siger tak, for trods alt ikke at stå helt alene i Padborg 

Lars W, mandagens turleder 

Skærtorsdag 2. april 

Ja indrømmet - det var ikke sved på panden  som generede os denne skærtorsdag. Det var friskt - 
rigtig friskt - at møde op ved Burger King, til sæsonens anden tur. 
Men 8 MC'er trillede ind på pladsen, og Hans S kunne byde velkommen og fortælle lidt om dagens 
program. 



Første stop mod 
krondyrskiggeriet ude vestpå 
blev Korskrog. Turen gik uden 
problemer ad landevejene, og 
vi mødte ikke meget trafik mod 
Esbjerg. 
Man kunne godt fornemme, at 
noget vinterrust skulle rystes af 
kørerne, for ind i mellem kom 
der lidt spredning på flokken. 
En K1200 havde vist også lidt is 
i kaburatoren, for den ville ikke 
rigtig trækkes op til 

overhaling  eller måske var det frygten for politiets nye legetøj - de der ATK fiduser - der lagde en 
dæmper på. 
Nå vi kom da samlet til Korskrog og fandt kaffen frem fra topboksen.  
Ja jeg har jo ikke varme i håndtag, så jeg måtte ind og hente en fransk hotdog og varme fingrene på. 

Derfra kom vi ad nemmeste omvej ud i øvelsesterrænet, og det er da en dejlig snoet vej der. 

De søde dyr havde åbenbart glemt aftalen 
med Hans, eller også var de i gang på 
Hjorteskydebanen - ja det stod der. Det er 
sgu da let at være jæger på den måde, når 
de ligefrem stilles op på en skydebane. 
Men jo der var nogle stykker laaangt ude, 
men lysten til at stå og nyde naturen var - 
ja, lidt begrænset, er vist det rigtige 
udtryk. 

Derfra gik det til grillen i Vejers, hvor vi 
kunne sidde inde og få noget varme. 

 

Det var heldigvis også muligt at få lidt at holde 
sulten fra døren, og så var det jo rart at få 
snakket lidt. 

Nu er det jo tidlig på sæsonen, og derfor 
benytter jeg lejligheden til at minde jer om at MC 
rutinerne har ligget i vinterhi.  
Blandt andet at man jo selv skal slå blinker fra 
igen. 



Færdselsloven §32 stk.2, angiver bl.a. at der skal gives tegn med blinklys ved svingning. 
§32 stk.5 De tegn der gives jf. stk.2 skal gives i god tid før påtænkte manøvre og på en tydelig synlig 
og utvetydig måde.  
Tegngivning skal senest være ophørt, når den pågældende manøvre afsluttes. 

Tages dette bogstaveligt, ja så skal blinker slås ind, inden man retter op og kører lige ud. 
Man skal med andre ord ikke vente flere hundrede meter på at time-out funktionen gør det for en. 

Tak til Hans S for en god tur. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

2. Påskedag 

Ja det var så dagen, hvor Dæk Spark fik en lille test, om det nu også er en god ide. Det må siges at den 

test faldt godt ud . 
Jønne smed i går en lille notits op, at han fandt vejret så lovende, at han ville trille en lille tur (set med 
Jønne øjen) og hvis andre ville med, ja så kunne de da bare møde op. 

Og det ser da ud til at det er noget som kan bruges, for 8 MC var der at finde på pladsen, klar til at 

tage på tur - nå ja næsten alle klar  men det kommer senere. 

Dem som kunne køre, ja de tog lystigt afsted mod 
Haderslev ad Jønnes snørklede veje. Jeg stod alene 
tilbage. 

Fra Jønne er kommet denne beskrivelse: 
Vi kørte fra Rødekro, og via små slalom veje og op og 
ned, ja vi var næsten i 
80 meters højde på nogle steder på turen.  
Da vi var et stykke nord for Haderslev kørte vi ud langs 
Haderslev Fjord 

 

Vi kørte indtil vi nåede havet, hvor der var fin mulighed for 
en svømmetur, men det blev ved kaffen. Vi kørte 
videre langs havet op til Hejlsminde og lidt videre nordpå, 
inden vi vendte hele flokken mod sydvest. 
Igen på små sjove veje ned til Sækkelund Cafeteria, som dog 
havde lukket (hjemmesiden var vist ikke opdateret). 
Nå - men Marianne er jo stedkendt inde i Christiansfeld, så 
vi fandt et sted og blev serviceret, så vi kunne overleve hjem 
turen som sluttede tæt på Vojens. 



Små 140 km blev spolet på uret, og vejret var jo i top og det 
samme var 
humøret på alle. 

Og dog - vi havde, lige før starten gik, et lille mande fald, da Lars 

hellere ville retur til Sønderborg   
Lige før Rødekro forsvandt bremsetryk totalt på forhjul. Men nu 
var en lille irriterende fejl (som havde spøgt længe) 
endelig fundet, for nu sprøjtede vædsken tydeligt ud fra en 

samling. 
Trods hans forsøg på at få turen aflyst, i sympati med hans skrantende MC, blev han sendt hjem som 
en anden fodboldfan med et "go tur hjæ-æm" 

Tak til alle for god indsats 

Connie og Jønne 

Glücksburg 13. april 

Vores mandagtur den. 13.04.15 skulle være en nem tur. 
Nemt mener jeg med, at køre ud over grænsen, på store fine veje til det smukke Langballigau, og få 
tid til at snakke og en kop varm kakao eller lignede. Men det skulle vise sig at blive noget andet. 

Ved vores mødested i Padborg triumferede 18 finpudsede MC’er med deres fører og passager mødt 
op. 
Alle var glade og godt tilpas, solen kom frem, det kunne ikke være bedre! 
Vi fik hilst på 3 nye medlemmer, dejligt at I var med og kunne opleve noget. 

Efter korte instrukser blev Hans P. valgt som 
slutkører, han fik den populære orange veste 
på, så at alle kunne se at han er den sidste og 
samler op. 
Vi kørte stille og roligt igennem Harrislee, 
prøvede nogle brosten af, startede med 
afsætning. 
Jeg turde også nogle gange at slippe styret for 
at pege på afsætningssteder, det fungerede 
flere gange. 

Vi kom så på B200, hvor vi lige kunne komme op på 100km/t og drejede senere ind på B199. 
Så kom der pludseligt et skilt, midt på den store vej som lignede det her: 

 



Strassenvollsperrung hen til Langballig og Gelting. Jeg måtte 
handle hurtig, der var ikke en omdirigering. 
Jeg så 2 muligheder, jeg drejede til venstre mod Flensborg fjord, 
men vejen gik til Glücksburg. 
Det blev til en U- Venning, hvor alle kom godt rundt og med. 
Ville finde nogle mindre stikveje til at komme til Langballigau, men 
så mødte vi denne slags beskiltning. 

 

Så kørte vi til højre, det var skønt, vi kom ikke til Langballigau denne gang, men fik opdaget nogle små 
hyggelige veje med næsten ingen trafik. 
Jeg takker køreren med den grønne lyn, for sin ide at tage en kaffe i Glücksburg. 

 

Tiden gik og solen var begyndt at går ned. 
Vi fandt et sted, hvor vi fik vores fortjente 
kaffe og en god snak ikke langt fra 
vandslottet. 
Hjemturen gik igennem Flensborg, rundt 
om havnen, hen til Kruså hvor vi sagde 
pænt farvel med et herligt smil på læben. 

 

Håber at alle fik varmen i 
kroppen da de kom hjem! 

Jeg siger mange tak for smilet, 
det gjorde godt. 
Jessica 

  



Kalvø 20. april 

Det kunne næste ikke være bedre vejr, denne aften sidst i april. Flot sol og god temperatur lokkede 
rigtig mange GTC'er ud på MC'en. 

Ja hele 27 stk. kunne det blive til, så der var godt fyldt på parkeringspladsen ved Burger King i 
Rødekro. Blandt andet et glædeligt gensyn med Paul Erik som endelig var blevet helet så meget at 
hans nye MC kunne vises frem. 

 

Jønne gav lidt information om aftenens tur, som ad omveje skulle slutte på Kalvø, hvor der var kaffe 
og grill. 
Og så startede kolonnen - jo det tog lige et par minutter at rydde pladsen - vi fyldte godt, det var en 
lang række af MC der kom kørende. 

 

Jønne er jo en mester i at tage foto undervejs, og dette giver jo et rigtig godt indtryk af både vejret og 
hvilke veje vi kom på. 
Jo der var små veje på programmet, men alle med fast underlag. Nå ja nogle gange støvede det, så jeg 
troede at nu kom der grusvej, men det var så kun fordi nogen havde glemt at feje efter markarbejdet. 

  



Undervejs skulle Jønne lige lege med kameraet, og her kan 
man jo kun ønske sig sin MC var hvid. Overvejer sgu rigtig 
meget om det ikke skal gøres til vinter. 

Nå vi nåede frem til Kalvø, og der var rigtig mange andre 
som havde fået den ide, i dette dejlige vejr. Heldigvis var 
der ikke udsolgt af pølser, og kaffe var der nok af. 

 

 

 

Vi fik en god halv times snak og så begyndte folk at vende næsen hjemad. 

Jo det havde været en rigtig god tur, den kan der ikke klages over. 
Tak til Jønne for en dejlig tur 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

Bestseller 27. april 

Bjarne havde længe presset sin chef, for at GTC kunne komme på et besøg i dette fantastiske 
logistikcenter, og da det endelig lykkedes - ja så må man da sige at opbakningen var god.  
Egentlig var der kun plads til 15, men Bjarne fik presset det op til 20. Der mødte så 27 op, og så var 
det jo lige - hvem skulle stå ude og vente. 
Nå men vi kørte fra Rødekro ud på motorvejen og direkte til afkørsel 67 ved Haderslev, hvor de ligger 
tæt på motorvejen. 

Ikke de store vanskeligheder i det - men, med så lang en kolonne på motorvejen, så har vi altså et 
ansvar for at give plads til andre bilister, og ikke spærre ydersporet ved overhaling, når vi ikke kører så 
hurtigt.  
Kig fremad, og vent med at gå ud til overhaling, hvis der ikke er plads til at komme ind igen.  



Ved ankomst ventede Bjarne på at lukke os ind gennem porten. Det må siges at det er en flot bygning 
og store forhold.  

 

Vi blev så ledt til et lokale i den anden ende af 
bygningen - 354 m vandretur gennem en hal vi lige 
så godt kunne have kørt gennem og parkeret 
indenfor. Man følte sig hensat til en vandreklub. 
Bjarnes chef gav så et godt og fyldigt foredrag om 
hvad Bestseller er - og det overraskede nok hvilket 
omfang det er. Nå ja Bjarne har jo fortalt med 
store armbevægelser, men der skal jo normalt 
trækkes lidt fra - denne gang var det nu ikke så 
forkert. 

 

Efter denne orientering skulle vi så atter ud og gå. Ud og kigge på - nej ikke tøjet, til stor fortrydelse 
for de piger som var mødt frem - men på alt maskineriet der får dette pakkecenter til at virke. 

Jo for en fagmand indenfor styring og automatik var det fantastisk - ved ikke lige om pigerne er enig, 
men de holdt da ud. Flere gange undervejs blev det postuleret, at skete et eller andet fik det Bjarne til 
at løbe hurtigt. Da flere tvivlede på denne oplysning blev der bedt om en demonstration. Men den 
meget diplomatiske chef påpegede, at Bjarne havde fri her til aften. OK vi må fortsat tænke os til det 
syn. 

Rundturen sluttede først ved 21 tiden og så gik turen bare hjem. Ingen omveje der. 
Ja ville da gerne have kørt nogle gode km denne dag, men må sige at det var alligevel besøget værd. 
Mange tak til Bjarne for indsatsen, og til de folk han havde fået til at tage sig af os. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

 



Tur til Horsens 2. maj 

Det rigtig gode lørdagsvejr trak 17 MC til dagens tur, som gik til Horsens. 
Matthias ledte os ad motorvejen mod Horsens. Vi fik besked på at køre i flere grupper og tage hensyn 
på vejen. 
Vi faldt hurtig ind i 3 grupper, og det gik uden problemer til afkørsel 57 hvor vi skulle af. Der var så 
opsamling på rastepladsen så vi kørte samlet ind i Horsens. 

 
                         Parkeringspladsen ved Snaptun 

Ja det er godt nok en stor butik for MC, men jeg kiggede nu mest på de af ældre dato som stod 
udstillet. Da vi havde været der et stykke tid meddelte Matthias at kl. 11.15 fortsatte turen. Men lige 
som vi skulle til at gøre klar, ja så skulle den gode Matthias handle lidt. 
Nå vi havde alle tage opstilling til at forlade forretningen ad samme vej vi kom, men Matthias ville den 
anden vej, så alle måtte vende MC og slutte op. 
Det var så et lukket industriområde, så efter kort tid måtte kolonnen vende og køre samme vej ud. 
Det var så nok den eneste turfejl, for sikke nogle dejlige veje der var fundet frem i dagens anledning.  
Vi kørte til Snaptun ad bakkede og snoede veje, og det med en rigtig god udsigt mange steder. Det var 
en fornøjelse at se kolonnen slange sig gennem landskabet. 

 
Depot på havnen, hvor der blev spist frokost ved færgelejet. 

Derefter gik turen mod Julsminde og langs fjorden ind til Vejle, hvor vi kom gennem byen med alle 
mand. 
Ud over Munkebjergs dejlige bakker mod Børkop og flere andre dejlige steder, inden vi kom til 
Kolding. 



 
Derfra var der opløsning af gruppen og man fandt selv hjem i eget tempo. 
Ja jeg havde kørt 375 km da MC blev stillet i garagen. 

Tak til Matthias for god tur, og jer andre for godt selskab. 

 
Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

Tur til Mommark, 4. maj 

Efter en grå morgen, så blev vejret helt godt hen ad aftenturs-tid, så det var bare om at komme ud og 
nyde det.  
Så afsted til grillen det gik, og hvem sad der og ventede - jo da, tre godt brugte GTC'er (sådan så de i 

hvert fald ud  ) Jønne, Erling og Flemming M, som var stoppet på vejen hjem fra Berlin togt. Det lød 
til at have været festligt - dog ikke referat egnet. 

Men 17 andre på MC mødte også op, her i blandt en ny person, Kurt, som ville se hvordan det er at 
køre med os. Turleder Hans S, gav en kort instruks om dagens tur, som ville ende i Mommark, og så 
begav vi os afsted. 

Det gik forbi Sønderhav, og jo med så mange MC'er fylder vi lidt. 

 

Svært at se, men her fra bagenden af kolonne er de 
forreste et stykke væk. 
Det gør jo ikke noget, for vores køresystem virker jo 
godt. 
Hans holdt farten passende, eller var det Ingrid ? 
Kunne nu være ligemeget da der ikke var nogle 

fotovogne på Sønderborgvejen .  
Turen gik over Dybbøl banke, et smut rundt langs havnen i Sønderborg, gennem Klinting og Vollerup - 
og ja mange andre kroge Hans havde fundet som Tovrup og Pindholm 



 

Dejlige veje, gode sving - og ingen grusveje  jo det gik godt. 

Vi nåede Mommark og parkerede rækken af MC'er, i fuld forventning om at nu stod den på kaffe, is 
eller hvad der nu kunne friste. 

 

Men der var låst. Så blev der jo snakket lidt og 
det var lige før, at Hans i panik fik tilbudt alle 
en is i Sønderborg hvis vi ville med dertil. 
Heldigt for Hans, så kom cafefatter sejlende ind 
- han havde været på jagt efter en bøje. 

 

Han var hurtig til at få åbnet butikken igen - han er nemlig også på jagt efter omsætning. 
Der blev spist is mens kaffen løb gennem maskine, og så blev der snakket. 

Til slut kørte alle mod 
Augustenborg hvor Hans kørte 
fra, og resten kørte så hjem i 
eget tempo. 

Tak til Hans S for en god tur, 
og super godt selskab af jer 
andre. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

  



Maasholm 11. maj 

Det var en god aften at køre MC på, og derfor var der mødt 22 MC, medbringende deres fører, foran 
grillen i Padborg. Ja og to tilløbere i bil, som undskyldte sig med at skulle handle drikkevarer - ha de 
gik glip af en god tur. 

Vi startede med lige at ridse nogle enkle forhold op, vores køresystem virker godt - det skulle vise sig 
senere - men det kræver at vi er på dupperne og tænker os om ved afsætning.  
Det fik vi lige repeteret, hvorefter Flemming fortalte lidt om dagens tur til en lille hyggelig fiskerhavn 
Maasholm. 

 

Vi kørte mod Kruså for at krydsede grænsen der, men 
allerede i Padborg mødte vi første venstresving med 
problemer. Det er ikke let når der er venstresvingsbane. Der 
skal vi øve på en bedre placering. 
Vi kørte så ind i Flensburg, hvor vi ad en alternativ vej kom 
til havnen, og allerede der havde vi fået en stor spredning 
på flokken. Tror vi var blevet delt i 4 grupper på det 

tidspunkt - uden synskontakt. 
Venstresving under broen - ja der havde vi virkelig en udfordring, for der var mange biler. Der var sat 
en under broen, men det var svært at se, så derfor valgte jeg at holde lige i start af venstresving 
banen.  

 

Efter en god ventetid, ca. 5 minutter, ja så kom resten 
af flokken med Verner og Jonna som slutkører. Derfra 
var det virkelig en prøve af systemet, for trafikken i 
Flensburg gjorde at vi ikke så forankørende meget 
længe. 
Der kom nogle dejlige veje og det gik bare der ud af. 
At man ikke behøver sætte af når det går ligeud, ja 
det kan godt være, men hvor blev jeg dog glad flere 

gang, efter det havde gået ligeud meget længe, at møde en vejviser som viste: Videre ligeud.  

Vi nåede alle frem til Maasholm, og lige som sidste mandag var kiosken næsten lukket af for aftenen. 
Men Flemming var hurtig og fik forlænget tiden så vi kunne få en is mens kaffen blev brygget færdig. 

  



Hjemturen gik ad hovedvejen i samlet flok, og det ser 
nu godt ud når man ligger bagved i kolonnen. Vi 
passerede en cyklist, han kørte på cykelsti i venstre 
side, men han glemte at kigge hvor han selv cyklede, så 
han var lige ved at køre i grøften. Han genvandt dog 
ballancen og begyndte så at tælle alle de MC der strøg 
forbi. 

Tak til Flemming for nogle gode veje, det var en super tur. Tak for godt selskab til jer andre. 
Og ja, så var der 3 nye indmeldelser, de bliver præsenteret senere. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

 2. Pinsedag 

16 motorcykler (17 mænd og kvinder) brugte en dag i Helligåndens navn, 2. pinsedag på at køre lidt 
rundt på Nordfyns landevejer og stier.  

 

Det blev til en kop kaffe på havnen i Middelfart, 
madpakken blev fortæret på stranden ved 
“flyvesandet” med udsigt til Endelave og Æbelø, og 
sluttelig en is ved Karoline. 

 

mvh. 

Hans 

  



Arnum og Gram med Svend 30. maj 

Lørdags turen med Svend den 30 Maj. 
Regnen havde mere eller mindre stået ned hel natten, men lige før afgang på dagens tur blev der 
tørvejr (Svend har sine forbindelse) MC'er og 6 personer var klar kl. 9 fra Biltema Rødekro. 

 
Svend havde lige lidt intro for turen til hans tidlige 
hjemegn, og det gik næsten tilbage til Vikingealderen 
dvs. vi hørte om, og skulle se stedet hvor den første 
vikingebåd blev bygget, efter nyere tidsregning (båden 
hed Imme Gram) ja og Svend var endda lidt med i 
bygningen og vi hørte om skov og meget mere for 
turen, - spørg lige om Svend var klar. 

 
Afsted kom vi, og der var i dagens anledning blevet arbejdet noget med PC, og andet godt fra posen, 
for vi kom virkelig ud på mange herlige og gode spændende veje (hvor en dreven MotorCross køre 
ville have fået tårer i øjnene) hæ hæ. 

 
Regn nej da ikke før vi skulle til og holder frokost pausen 
på den gamle grænse ved Endrup skov, og ja vi stod fint i 
læ og fik kaffen og brødet.  
Herefter kringlede vi os videre indtil Gram slot, og her 
for mange år været en Speedwaybane, og Svend og alle 
barylerne fra Gram og omegn har været med til og lave 
den, og fræse med knallert og det der var værer på den, 
det vist nok for at holder slænget ude af Slotshaven. 

 
Turen blev på små 200 km og sluttede ved Biltema. 
 
Tak for en kanon tur til Svend, glæder mig til den næste. 
 
Hilsen Jønne. 



Dagebüll med Jessica, 1. juni 

Denne mandag startede i morges med godt blæsevejr, men Jessica havde planlagt med roligt vejr - så 

det blev det til turstart   
Der mødte 25 MC op, og to med passager. Vi startede med at give grillmor en buket blomster i 
anledning af, at hun har overtaget Byens Bedste Grill. 

Det blev hun glad for - så vi starter da med et 
godt indtryk. Så kan det være hun bærer over 
med os. 

Jessica bød velkommen og fortalte om turens 
mål, nemlig Dagebüll. Vi sadlede op og kørte 
over grænsen i Padborg. 
Turen gik ad nogle gode veje Jessica havde 
fundet (men hun havde også prøvet 3 gange) så 
det gik der ud af på små veje med sving - dejligt. 
Man undrer sig dog over, at det faktisk er tilladt 
at køre 100 km/t på dem - men det må man 

Det kan så resultere i, at man ikke får drejet af i tide, og må vende hele kolonnen  men som Jessica 
fluks afværgede - "det var planlagt så jeg kunne hilse på jer alle sammen" 
Jo for der var nogle som først kom da vi kørte fra P-pladsen, som vi ikke havde fået sagt goddag til. Ja 
ja - det siger vi så. 

 

Vi kom til et godt sted hvor der kunne fås både 
vådt og tørt, og et godt sted at sidde. 
Ja man skulle næsten tro, at dem fra Mosel 
turen, fortsatte fra Kr. Himmelfart ferien. 

 

 

 

Da kaffe var indtaget vendte vi snuden mod Husum og igen 
af nogle spændende veje. De var dog alle med sort 
underlag så det gik lystigt afsted. 
Vi nåede grænsen i nærheden af Tønder, og der holdt vi 
ind og sagde farvel. 



 

Alle havde givet udtryk for at de havde haft en super tur, så tak til Jessica for den oplevelse. 

Der blev også anledning til at snakke om en erstatningstur til børnene på Julemærkehjemmet. 
Flemming tager kontakt til dem og ser om vi kan arrangere en tur enten tirsdag eller onsdag næste 
uge. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

  

Honningtur til Karstens bier 

Mandagsturen skulle denne gang slutte med besøg hos Karsten for at smage nyslynget honning. Det 
lykkedes, trods det at alle bierne ikke overlevede vinteren og foråret har været rigtig sløjt, men lidt 
honning havde han da fået skrabet sammen. 

Vi var 20 MC der drog afsted fra grillen, og Frits viste vejen frem - og fremad det gik. Ned over 
Sønderhav og de 7 bjerge gik det i fin stil. 

 

Frits havde sagt noget om lidt grusveje - det kom også - så 
jeg er glad for at jeg trods hentydninger ikke havde fået 
vasket MC. 
En såkaldt ven havde skrevet "vask mig" på kåben - ha, det 
kunne man ikke se efter turen. 

  



 

Jo det støvede lidt, men trods alt var det ikke regnvejr. 
Det var nu en ganske god aften at køre i. 
Efter en stribe asfalt, så kom der en lille grusvej igen. 
Jeg bemærkede et skilt ved starten - Indkørsel forbudt: 
Spærret for gennemkørsel. 
Ved ikke om Frits så det, men det var der så en løsning 
på. 

 

Flemming blev dagens ledvogter som slusede os 
igennem, og videre i rask trav ad de små veje. Og rask 
det gik, for den gode Frits kender vejene.  
Ja ja, ved godt at man måtte køre 80 km/t der, men det 
ville jeg så ikke, og så er det jo godt at han 
nødvendigvis må vente, hvis der ikke er nogen at sætte 
af. 

Nå vi kom alle frem til Karsten og blev budt velkommen 
og indenfor. 

Der var dækket op i værkstedet og fruen i huset havde 
sørget for kaffe og brød - og ikke mindst honning til at 
smage. 
Karsten fortalte så om det at have med bier at gøre, og 
det kom der også sjove historier ud af, for der kom jo 
nogle spørgsmål om det at have bier. 

 

Der blev også tid til en god snak på kryds af bordene, og til 
slut kom der lige en jordbærkage på bordet. 
Klokken nærmede sig 22 og folk brød op og fandt vejen 
hjem. Det havde været en dejlig aften i godt selskab. 

Tak til Karsten og frue for et godt arrangement, Frits for 
en spændende tur, Jønne og Hans S for fotos - og resten 
for godt selskab. 

Lars W 
WEB-redaktør 

  



Julemærkehjem 

Man må sige, at det var et godt bytte for Julemærkebørnene. Den regnfulde mandag blev til en solrig 
onsdag. Det har helt sikkert også været medvirkende til at 17 personer mødte op, og var klar til at give 
en tur. 

Flemming lagde ud med at give en kort info om hvordan vi kører med børnene. En tur ud over 
Kiskelund, Holdbi, Hønsnap og Rønshoved, og ikke for stærkt. Det skulle vi nok kunne finde ud af. 

Der var nogle skæptiske miner fra et par af børnene - turde de nu det her. 

        
Mon Jessicas latter kunne berolige den unge pige ?   Uha - men er det MC eller Rene som skræmmer  

         
Mon sådan en gammel mand kan klare det her ??  

 
Moar ! hjælp, ham her godt nok farlig - tror jeg nok - måske - øh næ 

Nå det turde de alligevel godt, og så kørte første afdeling afsted i det dejlige vejr.  



 

Det blev til to gode ture, hvor jeg fik snakket med 
eleven undervejs. Det er nu sjovt at høre deres 
glæde over at være kommet på 
Julemærkehjemmet. Sædvanen tro, blev vi 
forkælet med kaffe og hjemmebagte boller i det 
gode vejr efter turen. 

 

 

 

  

Deserten blev efterfølgende indtaget ved Anni's 
kiosk i form af is. 

Tak for godt fremmøde til denne erstatningstur 
som Kurt P fik sparket igang. 

Lars W 
WEB-redaktør 

 

 

Skamlingsbanken,  15. juni 

17 MC'er, og en lille pige  der var efterladt af sin kæreste - som bare var taget på ferie i Norge - 
mødte op på parkeringspladsen ved Burger King. 
Hun fik en plads ved Hans S. Det bliver spændende at følge sagen fremover, om kæresten nu skal til at 

handle MC nu hvor hun har prøvet at "sidde på en boxer" . 

 

Turen gik mod Skamlingsbanken, dog kun lige for at 
nyde udsigten, for som så mange gange tidligere 
havde turleder en overraskelse. 
 
Jon skulle lige låne sin Goldwing ud, til en lille 
fotoseance med to unge skønmøer. 



   

Vel overstået fortsatte turen til Gl. Ålbo camping ved mundingen af Kolding fjord, som holdt åbent i 
anledning af vores besøg. 

Mandagsturen sluttede ved Beach Pitt i Aabenraa 

Hilsen Hans P 

Tørning Mølle,  22. juni 

Den traditionsrige tur til Tørning Mølle så spekulativ ud. I Sønderborg stod regnen ned ved afgangstid, 
så jeg håbede på det bedste. Heldigvis skulle jeg kun ud forbi Adsbøl afkørsel - så var det bare godt. 
15 andre var mødt frem i Padborg, så det lovede jo godt. 

Jønne som lige var kommet hjem fra Norge, (se hans indlæg under dette) havde åbenbart køre-
abstinenser, og fik lov til at føre an. På sædvanlig vis, fandt han nogle gode veje med sving på. 

 

Vi fandt godt frem og der var så allerede mødt en 
lige så stor gruppe frem. Nogle på MC og andre i bil, 
så vi var omkring 34 GTC'er til grill. 

Og ja vi havde haft godt vejr hele vejen. Jessica 
havde dog en anden opfattelse, for hun sad i Skovby 
og klagede sin nød over SMS. Det stod stadig ned i 
stænger på den siden af kysten. 



 

Men så kunne hun jo bare have tage plads 
sammen med disse under taget. Det regnede dog 
ikke, men hyggeligt havde de det. 

 

Ja der var fyldt godt op ved bordene - men vi var jo også mange. Der i blandt 4 nye som kunne holde 
vores selskab ud. 

Da maden var spist og snakken havde gået, så var det 
efterhånden tid til at finde sin MC i bunken - jo der var godt 
fyldt op på pladsen - og vende snuden hjem. 

 

Her er kun en lille del af forsamlingen. 

Hjemturen for mig gik helt fint i godt vejr - ja altså lige indtil Adsbøl. 
Det lod til, at på Als havde det regnet hele aftenen. Men det gør jo ikke noget, når der er tørvejr der 
hvor grillen stod. 

Tak for godt selskab til alle, og Hans S for fotos. 

Lars W 
WEB-redaktør  



 Leck 13. juli 

18 MCer mødte op, nogle med dobbelt besætning til turen mod vest.  
Turen var planlagt til at skulle være på større og mindre veje, nogle endda lidt mindre end forventet.  
Vi endte i Leck og der var der mulighed for at få en is. 

 

 

 

Aftenen skulle slutte ved Lyren og det var planen vi 
skulle køre samme vej men et eller anden sted 
kiksede vores ellers ufejlbare afsætning. 

Men mange kom dog til Lyren, og jeg har ikke hørt 
om, at der er en som holder og venter endnu. 

Hilsen Hans P 

 

Sø og land med Jønne, 3. august 

Ja det var måske sommeraftenen 2015 - hvem ved om der kommer flere. Hele 29 MC  og flere med 
passager var derfor mødt op, denne solrige aften, og det gav travlhed på parkeringspladsen i Rødekro. 

 



Jønne havde forberedt en super fin tur. Vi skulle ud 
og kigge på landsdelens vandhuller, søer og grusveje.  
Vi startede med at køre lidt rundt i Rødekro området, 
og blev hevet forbi en fotovogn.  

Ingen blev dog blitzet. 

Det var nogle gode snoede veje - nå ja enkelte med 
lidt grus, som Jønne i indledningen havde beskyldt 
regnvejeret for. Det må i givet fald have været en 
syndflod af bibelske dimensioner for der var grus. Nå 

men det gjorde nu ikke noget, for det var flotte omgivelser at køre i. 

 

Og vi kom forbi adskillige søer og vandhuller - tror ikke der er overset så meget som en vandpyt, for 
nogle så vi fra flere sider. 

Vi nåede frem til Pamhuse rasteplads, og der skulle så være et kaffehvil. 
Det benyttede Jønne sig til at udlevere en lottoseddel. Den skulle vi bruge når turen var slut, til at 
gætte antallet af vandhuller vi havde været forbi. 

 

Se det kunne han jo godt have advaret om inden 
vi startede. Nå vi havde nok ikke kunne have holdt 
styr på det alligevel. 

Turen sluttede hvor vi startede, nemlig ved Burger 
King. Flemming Haugaard vandt en flaske vin, som 
Jønne havde stillet på højkant.  

Alt i alt en dejlig dag til MC. 
Tak for turen til Jønne. 

Lars W 
WEB-redaktør 



Ditlevsdal Bison Farm, 7. august 

12 havde tilmeldt sig turen til bisonfarmen på nordfyn. Vejret var ellers planlagt tørt og solrigt, og det 

holdt - næsten.  jeg fik kun lidt støvregn på vej mod Rødekro, og det klarede da op. 
Vi mødtes i Rødekro og kørte ad landeveje til OK tanken i Hammelev, hvor 3 af deltagerene koblede 
på. Derfra videre af landeveje og kringelkroge til et kaffestop ved den gamle Lillebæltsbro på Fyn 
siden. 

 

Et grønt og fint sted ved en sejlklub, og så fik vi jo lige snakket lidt og strukket benene. 

Videre af flere kønne landeveje gik turen. 

   

Jo der var både skov og by at komme igennem. 

Vi nåede frem til Bison farmen til forventede tid, lidt over 12, og kunne så gå ind og sætte os til 
bordet. Maden var forudbestilt, så det gik hurtigt. 



   

Man kunne læse lidt om bisonkød, og finde ud af, at det er fedtfattigt. Jo det smagte godt, vi fik bison 

burger eller bison hakkebøf og en god øl  ja der var jo flere timer til at vi skulle køre hjem, så det 
gik. 

Derefter skulle vi ud på en tur med traktor til bisonerne på prærien. Vi blev læsset op i en kreatruvogn 
- meget passende  

       

Selv store legeonkler levede sig ind i rollen.  
Vi havde en hyggelig guide til at fortælle om stedet - det viste sig at være ejerens far. 

De havde næsten 400 dyr gående i 4 familier. De største bisontyre vejer op til 1.300 kg og sådan en 
sjover kan løbe ca. 50-60 km/t. 

 

Her bliver der fortalt om deres indfangningssystem, et solidt 
slusesystem da det er lidt farligt at håndtere disse store dyr. 



 

Efter rundturen skulle der lige skylles efter med en kop 
kaffe, og ja en lille kage røg der også ned.  
Der blev så snakket om hjemkørsel. Birgit og Peter ville 
blive og se lidt mere, så vi andre drog afsted. Nogle 
mod færgen til Als, og resten over broen retur til 
hjemmet. 

En rigtig hyggelig dag i godt selskab.  

Hilsen Lars W 
Dagens turleder 

Missunde, 10. august 

Vejrudsigten havde ikke set helt slem ud, jo der var snak om lidt regn, men det så ikke ud af meget, så 
jeg så frem til dagens tur. Den skulle gå ned mod Missunde og til en cafe ved Lindau. 

Der mødte 15 op til afgang fra Padborg. Adspurgt, om der ville blive stoppet undervejs hvis det gav 
regn (så man kunne få regntøj på) blev der sagt - nej det gør der ikke. Så var det jo ligesom gjort klart, 
at regntøj skulle monteres før afgang. 

Turen gik ad de gode tyske 
landeveje. Ja desværre gik der ikke 
lang tid, før dråberne faldt ovenfra, 
men det - troede jeg - holdt vel 
hurtigt op. Det gjorde det ikke. Selv 
om hvis man kiggede både til højre 
og venstre, ja så så det godt ud - 
bare ikke lige der hvor vi skulle 
køre. Nå det var nu ikke så slemt, 
og det holdt da op inden vi nåede 
færgen i Missunde. 
Den fik vi helt for os selv, og på den 
anden side kørte vi mod øst, mod 
Lindau. 
Der var tvivl om, hvorvidt vi kunne 
komme over den lille jernbanebro, 
for Calle havde læst noget om at 

den skulle renoveres. Der stod skilte, men den var ikke helt lukket endnu, så vi kunne nå Zur 
Schleibrücke. 

Der begyndte det at regne igen, men vi kunne få plads under parasollerne. 
Der blev bestilt kaffe, og nogle skulle også have is eller kage. 



Vi må have overrasket dem, for de skulle åbenbart til at både bage kagen, fryse isen og hente 
kaffebønner. Det tog godt nok sin tid. 
Nå men vi fik da så snakket en hel del, og den var vel lidt over 21 før vi kom afsted. Noget senere end 
jeg havde regnet med. 

Hjemturen blev så våd - rigtig våd. Vi nåede Kruså kl. 22 og sagde et hurtigt farvel, for at forsvinde i 
alle retninger. 

Hvad kan man så lære af det - ja stol (eller tro) ikke på vejrkortets beregning af regnvejrets kurs. Den 
kan snyde. Monter regntøj inden start.  

Ellers var det nu en god stemning blandt de fremmødte, så det beviser jo igen GTC'ernes gode 
opbakning - selv om vejret er lidt fugtigt, så kan vi sagens køre en tur. 

Tak for god deltagelse.  
Hilsen Lars W, turleder 

  

Djursland,  16. august 

Jønne bød velkommen til 15 fremmødte køretøjer - heraf 14 MC  og i alt 17 personer. Ja vejret er jo 
som det nu er, men det så da opklarende ud så alle var forventningsfulde på en god tur. Jønne ville 
ikke loven noget som helst, da det var Hans S som havde planlagt turen. 

Da der er langt til Djursland stod den på motorvejskørsel til nord for Århus. Det er der så noget, som 
ikke fungerer så i den sammenhæng.  
Personligt må jeg dog allerførst slå fast, at det er ikke de andre som skaber farlige situationer for en - 
det er en selv. 
Der blev klaget over, at farten var for langsom, og man derved kom til at hænge ude i 
overhalingsbanen, og måtte sænke farten så bilerne bagfra skulle bremse. 
Det er ikke dem foran det er galt med - man skulle slet ikke være trukket ud til overhaling hvis man 
ikke kan komme ind. 

DET GØR IKKE NOGET AT DER ER BILER I KOLONNEN - VI KAN SE OVER. 

Vent med at trække ud for at overhale, til du kan se at der er plads til at komme ind - uden at presse 
sig ind og derved bremse den bil man møver sig ind foran. 
Det ses ofte i MC kolonner, at en af de bagerste MC trækker ud, for at hele kolonnen kan overhale. 
Forestil jer, at der kører 4 lastbiler i række, og den bagerste trækker ud for at de 3 forankørende kan 
overhale en langsom særtransport ? Nej vel - det ville man sgu skælde ud over.  

Da vi skulle ind på Ejer Baunehøj rasteplads, kom farten meget langt ned for de sidste MC. Ikke sjovt - 
men jo flere køretøjer der skal ind på en rasteplads, jo mere plads tager det. 
Derfor lægger det også et ansvar på en selv, når man ser der blinkes af. Så er det forventeligt at farten 



sænkes - uanset om der er deaccerelationsbane - og så må man også selv sænke farten, og ikke 
fortsætte op i røven på ham foran. For han skal lige som dig selv, og ham bagved dig - HOLDE 
AFSTAND. 

Nå men vi kom alle ind på Ejer Baunehøj og fik en kop kaffe og strukket ben. 
Derefter fortsatte vi mod Fregatten Jylland. 

     

Det blev kun til et kig fra parkeringspladsen, for næsten alle havde set den - undtagen Frits - han var 

blevet snydt (nej jeg kan ikke rime  )  
 

Nå han kunne se den gennem glas og høre Bjarnes fortælling om den. Det gjorde ham så glad - tror 
jeg nok ... 

Fra Fregatten gik det så ad kystvejen ud mod Slettehage fyr, og det var nogle rigtig dejlige veje at køre 
på. Også et flot landskab at køre gennem. 

    

Helt uden forenden af en grusvej - Jønne har det med at kunne finde asfaltfrie veje næsten alle steder 
i landet - ja der kom vi til fyret. 



Så var det tid til at spise frokost, og os der ikke havde hjemmelavet madpakke, kunne så glæde os 
over en gæstfri pølsevogn. 

Ja der var et rigtig godt sted at sidde hvis det regnede - men det gjorde det ikke. 

   

Ja selv om det er voksne mennesker - og mændene i særdeleshed - fylder de nu ikke meget ved fyret. 

Ja et nærbillede med wide-vinkel - og alligevel ikke tættere på. 

Efter frokosten var fortæret, begyndte hjemturen sådan set. Ja det var nu ikke den korteste direkte 
vej Jønne valgte, der var mange gode landeveje der skulle ses lidt på. 

Lidt uden for Århus holdt vi pause ved Blommehaven Camping. Så var det tid til en is. Ja og den 
sædvanlige snak skulle også ordnes. Svend fandt en tysker som ville snakke med ham, og så var alle 
glade. 

 

Sidste stop skulle være ved Sekkelund kro, men den 
vidste Jønne var lukket om søndagen, så det blev 
Hynkedal som vi sagde farvel ved. 

En rigtig god tur - tak til både Hans for planlægningen og 
Jønne for eminent udførsel. 

Lars W 
Turudvalg, WEB-redaktør 



Kalvø i strid blæst,  17. august 

Dagens planlagte arrangement, kørsel med Julemærkehjem børnene, ja det blev flyttet. Det havde 
regnet en del i løbet af dagen, det var så stilnet af - men det modsatte skete med vinden. Den tog til, 
og derfor syntes vi ikke det var vejr til børnekørsel. 

Der var så 7 som mødte op, for at køre en alternativ tur. Valget faldt på at køre til Kalvø badehotel, 
som jo plejer at have noget om mandagen. 

 

Der blev sadlet op, og Hans P blev sat til at finde vejen til badehotellet. 
Det blev så den lette vej. Ind over Kiskelund og op mod Aabenraa ad 170. 
Ved Kystvejen i Aabenraa kom der virkelig syn over sagen med blæsten. Der var et par keit-surfere 
som virkelig red på bølgerne. Ja vi kunne da også mærke det i MC'erne at der var vind fra vest. 

Det var så også det mest oplivende, for der skete ikke meget på vejen der op. 

Der var nu heller ikke meget gang i 
den på badehotellet. Der var dog 
nogle varme ringridere og kaffe 
tilbage, da vi ankom ved 20 tiden.  
Tror at mange valgte sofa og 
fjernsyn denne aften, men GTC kan 
da ikke holdes tilbage. 

Det var dog så ikke fantastisk at det 
blev en helaftens fornøjelse, så da 
vi med god samvittighed kunne 
sige at vi havde være der, så brød 
vi op og kørte hjem. 

Hilsen 
Lars W 



Årø,  24. august 

Det var en god aften, hvor 19 MC med fører, og et par med passager på, mødte op til en sejltur til Årø. 
På grund af færgetiden blev vi nødt til at møde lidt før end normalt.  

Flemming førte an, og tiden var så ikke mere presset end at vi lige kunne øve en kolonnevending  

Nå vi kom dog på rette vej og fortsatte mod den lille færge til Årø. Vi fik en samlerabat, så en MC med 
fører kostede 70 kr.  

Man kan så have sin mening om nødvendigheden af at have den med, for det er godt nok ikke meget 
vej der kan køres på der på øen. 

    

Nogen kørte lidt rundt, og andre tog straks på Brummers gård for at spise. 
Dem der kørte, vendte hurtigt tilbage for at få kaffe. Den blev serveret i den gamle lade. Det var et 
hyggeligt sted. 

Vi fyldte det hele, og det gjorde snakken også. Der blev også plads til både is, ost og kage til kaffen. 

Efter et par timer var klokken sneget sig op på 20.45 
og så brød vi op for at køre til færgen. Den sejler 
21.15 
Vi skulle pakkes godt, for der var en stor traktor med 
halmpresser på, der også skulle fragtes til fastlandet. 

På den anden side kørte vi selv hjem i den retning vi 
nu skulle. Tak til Flemming for en god tur, det kunne 
sagtens blive en tilbagevendende begivenhed. 

Hilsen Lars W 

  



Julemærkehjem, 26. august 

En rigtig dejlig aften, hvor 12 MC mødte frem for at køre med børnene. Som altid stor interesse fra de 
unge.  

Vi kørte den vanlige rute, og det var blevet næsten vindstille, så det kunne ikke blive bedre.  
Anden runde var så med flere gengangere, men hellere det end at holde stille, forladt tilbage på 
gruspladsen. Men det var lige ved at give fast job til Jonna og Verner i sidevognen, for den ville de 
gerne prøve alle sammen. 

Nå vi nøjes med de to gange, og gik så ind og fik kaffe og deres fantastisk grovboller. 

Hilsen Lars W 

Schleswig,  7. september 

September måned er kommet, og dermed er vores vintertid indtruffet. Mødetid er nu kl. 18.15 og det 
var der 19 MC der havde husket. Blandt andet flere af dem som netop var kommet hjem fra Østrig. 

Det var altså også et rigtig godt vejr, så der var ingen 
grund til at blive hjemme. 

Hans P gav først info om turen til cafeen på havnen, 
der hvor vi også var sidste år. Turen startede så fint 
ud med kurs mod Padborg grænseovergang.  
Vi var ikke kommet langt før der stod et stort gult 
skilt, at overgangen var spærret. Nå men Hans 
fortsatte kursen, og der kom endnu et - lige så stort - 
gult skilt med samme tekst.  
Hans holdt ufortrødent kursen - for det gælder nok 
ikke for MC'er må han have tænkt. Men han tog fejl 

af tyskernes grundighed - der var spærret ! 

Så kom vi ud på en lille uplanlagt omvej, men det er jo 
også rart at se nye veje. Vi kom i hvert fald godt på vej, og 
snart fik vi også de mere kendte veje at se. 
Og afsætning virker jo rigtig godt på udturene, så det gik 
uden flere problemer lige til havnen hvor der var god 
plads på cafeen. 

 

Der blev drukket kaffe og varm chokolade, og snakket. 
Da mørket jo sænker sig lidt hurtigere, så brød vi op efter 



et enkelt krus og skulle finde kursen hjem. 
Der blev meddelt ud til flokken, at der ikke blev sat af på hjemturen. Dels fordi det hurtigt ville blive 
mørkt og man så har svært ved at se hinanden, men også fordi mange vælger at hoppe fra undervejs 
hjem. Det giver forvirring i kørslen. 
Det er noget vi som turledere skal være mere opmærksom på at få fortalt.  
Som deltager, må I også selv være opmærksom på at kunne finde hjem på egen hånd. Evt. få aftalt 
med nogle, i mindre grupper at følges. 

Om det så var bevidst, at Hans også på hjemturen skulle ud og kigge på spærrede veje, ja det vides 
ikke. Men vi fik da kørt i Schleswig. 

Men tak til Hans P for en god tur 

Hilsen Lars W 

14. september. Vojens fjernvarme 

Vi var 8 der besøgte Vojens fjernvarme og fik en fantastisk gennemgang i hvordan man kan varme en 
by op uden at skabe CO2. 
Her er nogle af de tal vi blev præsenteret for: 

70.000 m2 solceller der varmer en kunstig sø op med 200.000 m3 vand. Søen har en overflade på 2,7 
hektar og en dybde hvor den er dybest på 13 m 

      

Solceller og sø set højt oppe fra             Et kig ud over solcellerne        Jønne der er ude og gå på vand 

Tak til Vojens fjernvarme for en meget  interessant aften. 

Venlig hilsen 
Hans Pedersen, Turudvalget 

  



Erstatnings-Surprice-tur. 

Nogle skarpe hoveder havde sat sig sammen og fundet på nogle løjer til denne søndag. Vejret havde 
trukket 17 MC ud af garagen, og vi mødte ved grillen kl. 9.15 - fuld af forventning til dagens tur. 

 

Hans P stod for introduktionen til hvad der skulle ske - 
ja konceptet kender vi jo så godt fra Calle - men det 
var da spændende hvad der skete i år. 

Nå vi skulle køre i Tyskland, så kursen blev lagt mod 
grænsen - denne gang kunne vi komme uhindret over. 

 

 

Det gik så fint af gode tyske veje - nå ja, nogle bedre end andre - vi 
ramte da lige en som var spærret af for at få ny belægning på. Det 
havde turplanlæggerne ikke lige regnet med, så de skilte blev vist 
bevidst overset. 

Første stop var i Langballigau hvor der dels var et rundstykke til 
den medbragte kaffe, samt dagen to første opgaver. 

  

Der skulle hentes vand i et snapseglas, og fyldes i et målebæger på tid. Det krævede både lidt 
kondition samt en rolig hånd. 
Den anden opgave var at gætte vægten af en sten hjemme fra Hans S have. 

  



 

Derefter gik turen til Lindau, hvor vi skulle over 
jernbanebroen. Den var åbnet for sejlbåde da vi ankom, så 
der var noget kø. Men vi kom da alle over efter noget 
ventetid. Over på den anden side, skulle de næste to opgaver 
afvikles. 

 

 

 Første opgave var at sparke en hjelm på mål - 
en skærmbøjle at ukendt herkomst. Det må 
blot konstateres at det er ikke blandt 
medlemmerne Morten Olsen skal kigge efter 
forstærkning. 
Anden opgave var at kaste en gammel Nokia 
præcist mellem to stænger. Det var nu heller 
ikke så stor succes. 

Så gik turen mod Missunde og en lille 
færgeoverfart. Der kom lige en snært af regn, men det var nu ikke meget. Efter færgeturen var det tid 
til frokost, og den nåede vi lige at blive færdig med - så kom der en kort men heftig skylle. 

    

Fra Missunde kørte vi til Schleswig, oh du kære Schleswig. Du vil bare ikke give slip på os MC kører. 
Efter et par omveje måtte turledelsen holde konference for at finde vejen ud af den by.  

   Der spejdes langt efter vejen. 



Nå men vi kom over grænsen til Danmark igen, og fandt grillen hvor vi havde efterladt den i morges. 
Der skulle de sidste opgaver løses. 

 

Der skulle gættes på længden af et reb, og det skulle da 
ikke være noget problem - og det var da også rimelig 
let. 
Men i opgave to, var 3 forskellige rebstumper lagt i en 
pose - som ikke måtte åbnes. Jo så kom man ned på 
jorden igen. 

Nå men det var nu sjovt hele vejen igennem, og til slut 
skulle en vinder jo udnævnes. Det blev Marianne Toft 

som havde gjort det bedst i flest opgaver. 

 

Derefter blev der afsluttet med spisning og - ikke at forglemme - en stor klapsalve til de 3 turmestre 
for en rigtig god og underholdende tur. 

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 

Den gyldne løve,  21. september 

Det var gråt og overskyet hele eftermiddagen, og øverste etage så noget våd ud i filten - det kunne 
bryde igennem hvert øjeblik og give regn. 
Men Flemming og jeg havde en stærk tro på, at det ville holde tørt hele aftenen, så vi holdt fast i 
programmet. Der skulle køres mandagstur. 

Der kom da også 9 andre til, så vi var 11 MC klar til tur. 
At sæsonen snart rinder ud, så man også ved at folk samledes inde i grillen. 



   

Jo det var lidt mere bekvemt at sidde der og lave sjov. 

Nå efter at have drillet Jønne, kaldte Flemming os ud, og fortalte hvad han havde planlagt af tur. Han 
blev så gjort opmærksom på, at solen faktisk gik ned lidt tidligere på denne tid af året, så han skar lidt 
af turen. 

Vi kørte så mod Egernsund og ind bagom mod Nybølnor, men så blev kursen lagt over mod Broager 
og ned via Vemmingebund. Over Ragebøl og Sandbjerg gik det i frisk tempo på små veje.  
Så kom vi ud på landevejen mod Varnæs, og drejede så ind mod Varnæsvig. 
Der endte vi ved en gammel kro, Den Gyldne Løve. 

   

Ja mørket var nu noget fremskredet, men det forhindrede så ikke at man fik tid til en kop kaffe og 
Flemming havde bagt Dagmartærter til os. Nå nej bragt. 

Efter lidt snak var det blevet helt mørkt, og så begyndte folk at tænke på at vende næsen hjem. Der 
blev kørt forsigtigt, for der var lidt mudret til og fugtigt på vejen. 

Tak til Flemming for en god tur, nu håber vi bare at den sidste mandagstur bliver lige så god. 

Hilsen Lars W 



Kystturen,  28. september 

Det var et rigtig godt vejr til sæsonens sidste tur. Næsten skyfrit og - nå ja på den rigtige side af +15 
grader, men heller ikke ret meget mere. 
Men der mødte 23 medlemmer op, på 22 MC. 

Hans S stod for turen og ville gerne afsted til tiden, da mørket jo kommer tidligere. Det gik først ned 
over Sønderhav og derefter mod Hokkerup og Kværs. 

     

Hans havde rigtig fundet nogle gode veje. Det var det i hvert fald jf. min GPS Jo jo vi kørte på noget 
som hed Søstvej - men det burde nok hedde sti. Bevares der var asfalt, men der var smalt. 

      

Nå men vi kom da ud på gode brede veje igen, og det gik så mod Felsted og Varnæs, til Åbenrå og til 
slut Rødekro. 

 Der fik vi bestilt 23 gange kaffe. Det var ikke lige noget de havde prøvet før. Det var som om at 
kasseapparatet gik i koma over det, og der måtte hele 3 operatører på. Endelig kunne Hans P betale 
for det, men så skulle der jo også brygges noget kaffe - og det tog sin tid. Det skal man lige overveje 
en anden gang. 

Det blev en flot tur hjem, for selv om der havde været måneformørkelse i går, ja så tog månen hævn 
og lyste alt hvad den kunne. 

Tak til Hans S for en god tur, og alle fremmødte for godt selskab. 

Hilsen 
Lars W, WEB-redaktør 



Oktobertur nr. 1    4. oktober 

Jeg ved ikke hvordan - men han gør det  ikke bare en gang, men igen og igen finder Jønne nogle 
rigtig gode og interessante veje at køre rundt på, og det er da den bedste måde at spilde en søndag 
på. 

Vi var 15 MC mødt frem ved Burger King lidt i klokken 10.  
På det tidspunkt var det tåget og ikke ret varmt - et kort øjeblik røg en tanke om tvivl på foretagenet 
gennem hovedet - men med alle de positive folk som var mødt op, ja så røg den hurtigt ud igen. 

Jønne startede med at fortælle lidt 
om hvor vi skulle hen, og det var en 
tur op nord for Billund. Han lovede 
også, at det ville klare op lidt 
senere - ja ser I, senere er et vidt 
begreb. 
Nå men vi kørte så i en rimelig tåge 
ud ad vejene, og nød landskabet. 
Altså det vi kunne se, og det var så 

mest rabatten. Men det var nu ok at køre alligevel. 
Efter en god times kørsel fandt vi så en rasteplads til et lille hvil. 

  

Der blev strukket lidt ben og sparket dæk - og så lige pludselig var det som om solen skinnede  det 
var så Connie, der lige tryllede en dejlig kage frem til kaffen. Nøj det var et godt træk hun lige gjorde 
der.  

      

Så gik turen videre, og det må have hjulpet med den kage, for efter et stykke tid kom solen så rigtig 
frem. Det fik vi glæde af på næste stop hvor vi tog tid til lidt frokost. 



   

Ja det blev så lystigt at Frits næsten ikke kunne holde benene i ro  Det er uvist hvilket trin han er i 
gang med.  

Efter det stop kørte vi mod et brunkulleje. Det lå ikke langt væk. Det er muligt der har været brunkul - 
nu var der kun brunt vand. 

Men det var et flot naturlandskab - det var det faktisk på rigtig meget af ruten. Det er der man rigtig 
får sat pris på at køre MC. 

Vi endte så nede ved Jels søerne, hvor vi drejede ind på rastepladsen. 

  

Det var rigtig heldigt at Connie havde mere kage - det skal hun have stor ros for. 
Man må bare sige - det kan hun sandelig finde ud af.  

      

Og det ser ud til at smage ekstra godt, når man lige har genfundet det stykke kage, som gode 
kammeratlige MC-venner havde gemt.  

Der skal lyde en tak til Jønne for en rigtig god tur og Connie for god kage. 

Og vi slutter lige af med bandana-Hans  

Hilsen Lars W 
WEB-redaktør 



Karoline 25. oktober 

12 motorcykler, 1 kvinde og 12 mand var klar fra Burger King kl. 10:00 
Turen gik op over Gram, Foldingbro og Lindknud til Vittrup Baun hvor den medbragte madpakke blev 
fortæret. 
 

    
 
Nogle nød lige udsigten fra tårnet hvor man på en god dag kan se Ribe Domkirke og Den nye 
Lillebæltsbro. 
Turen fortsatte mod Bække hvor der lige skulle tankes. Derefter gik det mod Vejle og langs fjorden til 
Karoline hvor nogle fik en pølse, andre en is inden dagen sluttede på havnen i Haderslev. 
 
Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak for en dejlig dag og en super sæson. 
 
Venlig hilsen. 
Hans P 

Løvfaldstur 1. november 

Allerede efter få gange, er Jønnes løvfaldstur blevet tradition. Og at vejret så også så lovende ud, ja så 
trækker det altså folk til. 
16 MC med 18 personer var klar kl. 10 ved Rødekro 

 

Jessica var mødt op klædt i solide regnbukser, og 
det blev hun drillet lidt med, at have taget på for 
der var jo ikke udsigt til regn i dag. 
Vejret var nu heller ikke årsagen til denne 
påklædning, det var der i mod hendes kendskab 
til Jønnes løvfaldsture. Der ville vi risikere at selv 



et kun halvt udtørret flodleje ville blive udnævnt til vej - og så kunne vi jo selv regne ud hvem der var 

smartest  ja så falmede grinet lidt. 

Nå men vi kom godt afsted, og selv om solen ikke havde fået brændt alt tågen væk, så var det rigtig 
fornøjeligt. Vi var ikke kommet langt før vi troede den første grusvej kom, men en bondemand havde 
åbenbart bygget en gård der, og vi måtte så vende om. 

    

Det gav så lidt længere tid på asfalt, og vi nåede første rasteplads - lige i tid til en kop kaffe og Connies 
kage. 

Det gik så videre ud af landevejene, og jo der var løvfald og rigtig flotte farver i naturen. 

   

Og endelig fandt Jønne noget grus. Det skulle nok være en af de længste grusveje i hele kongeriget, 
men klart en fordel at det ikke var en varm sommerdag så støvet var ikke noget problem. 

Det gik alt sammen fint hen til næste stop ved Tørning Mølle. Solen kom næsten frem, og det var nu 
ikke så slemt føre. Det var en fornøjelse at køre sådan rundt. 



Vi fik så en uheldig ventetid sidst på turen, som satte vores køresystem på prøve. Det vil jeg skrive om 
på et senere tidspunkt, når vi lige har snakket om det i turudvalget. 

    

Det blev en tur på 210 km, og vi kom godt omkring som vist fra Hans Skrydstrups gps 

Frits, som var slutkører det meste af turen, skyndte sig hjem og satte kaffe over - i håb om at det 

kunne rette lidt op på situationen - eller forvirringen mellem højre og venstre  jo jo vent bare, I skal 
nok få en forklaring, men I må vente lidt. 

     

Dagens tur sluttede så omkring køkkenbordet med livlig snak. 

En stor tak for god deltagelse og super hyggeligt samvær. Og til Jønne for en rigtig god tur, Connie for 
kagen og til Frits og Hanne for husly og kaffe. 

PDF med flere billeder fra turen her: Løvfaldtur 

Hilsen Lars W 

  

http://www.touringsyd.dk/DivPDF/Lovfaldtur.pdf


Søndagstur,  8. november 

Mens redaktøren plejede sine "småskader" efter en festlig musikaften i Sønderborg, så kunne dem 
hvis MC ikke er indleveret til service jo sagtens fornøje sig med en god tur, denne dejlige søndag. 

   

8 MC’er og 9 personer stod klar kl. 11 i Abkærparken, til en ekstra tur for GTC. 
Turen skulle gå op til Borg Havn, delvis ad veje som ikke var brugt før - sådan da, og det lykkes vist nok 
lidt. 

Vejret var super, målte 15 grader på et tidspunkt på turen, så næsten som en halv god juli dag. 
Vi kom op til Bork, men der var ingen hjemme og alt lukket, så turen blev sat mod Nymindegab men 
også her var gardinet rullet ned. 

    

Så blev kursen langt mod syd ned til Nørre Nebel, og her kunne vi kommer ind og få den værste sult 
fra døren hi hi. 

 

Efter dette næsten fest måltid, kørte vi på de større veje for at kommer ned over Kongeåen i en fart. 
Ved Ribe var det tid til og sige farvel, nogle skulle til Als, andre mod grænsen og nogle midt i det 
sønderjyske, så stille og rolig blev vi splittet op. 



 

Dagens tur blev for nogle op over de 300 km , og ja hvor tit kan man gøre det i november måned. 

Tak til alle, for nogle hyggelige timer på 2 Hjul. 
Connie og Jønne 

Juleafslutning,  21. november 

33 havde meldt sig til GTC juleafslutning, som blev afviklet i Flensborg. 

Vi skulle starte med at spille kegler, så vi mødet frem i kælderen hvor der lige var tid til at snakke lidt. 

    

Vi havde fået 6 baner, og når man ikke har prøvet det før, så ser det lidt mærkeligt ud. Men vi fandt 
ud af hvordan det virkede - ja nogen havde erfaring med dette spil. 

Efter holdinddeling - eller hvad man nu skal kalde det, begyndte spillet. Der var stor variation på 
udbyttet - men det gav kun anledning til grin og sjov. 



    

Ja det var kuglen som skulle sendes afsted mod keglerne - hvor er hullerne til fingrene ? næ det var 
der ikke  

Der blev gjort mange gode forsøg - og ja der var et par stykker som fik ryddet alle kegler. Jeg var selv 
en af dem - men indrømmet, det var mere held end dygtighed, for det lykkedes kun en gang. 

  

Der spejdes efter resultatet.  
Hvis den samlede score blev et tal deleligt med 11, så blev score nulstillet. Det oplevede bane 3 
mange gange - tror ikke vi overhovedet nåede at få 100 poient en gang. Bedste bane nåede 100 
poient 5 gange - siger de selv 

"Tøseklubben" folder sig ud - de gjorde det nu meget godt 

   

Ordentligt organiseret, så var der gode muligheder for at 
snakket lidt mellem skud. Og meget belejligt kunne man også 
lige på noget øl til. 



   

Meget snak på pigernes bane - og høj latter, og andre var mere stabile med ølkruset 

 

Efter en times tid på keglebane, var det spisning 
oppe i selskabslokalet som stod på programmet. 
Det var heldigt at vi ikke var en mere tilmeldt, for 
det kunne der ikke presses ind. Det var også det 
eneste minus ved den tur, men det gik nu meget 
godt alligevel. 

 

   

Der blev snakket både om spil og sæsonens forløb, at saltbilen var set for første gang i år, og alt muligt 
andet. Frits blev grebet af den græske stemning og fik Ouzo på bordet. Jo det smager stadig som - 
Ouzo 
Der blev drillet hen over bordene, og alt i alt en rigtig hyggelig aften.  

Jessica var jo trådt ud af Turudvalget, og derfor havde Hans P fået til opgave at købe en lille gave til 
hende. Sådan bare som tak for indsatsen. 
Et begreb Hans P nok ikke helt har styr på, for Jessica skulle næsten have hjælp til at fragte den æske 
hjem  



   

Der blev sluttet af med kaffe og isdessert 

Turudvalget siger et stort tak, for jeres deltagelse i vores ideer og påfund i løbet af 2015. Vi håber at 
2016 bliver lige så sjov og snaksagelig, med mange km på vores MC, som fælles omdrejningspunkt. 

Venlig hilsen 
Turudvalget 
Hans S, Hans P, Frits, Flemming M, Jønne, Kurt og Lars 

 


