Tange Sø Veteranklub

Ans juli 2017.

Så er det sommer og dermed højsæson for vores hobby. Blandet sommervejr, som sædvanligt, skræmmer os ikke!
Nej, der har faktisk været rigtig fin deltagelse til de fleste arr. rundt i det midtjyske. Størst naturligvis ved træffet på
Wedelslund, Grundlovsdag. Næsten 1800 køretøjer deltog i dette Danmarks absolut største træf.
TSV skal nu heller ikke klage, vi havde næsten tre hundrede køretøjer inde på markedspladsen i Ans den 10. juni.
Vejret var super, lige som vi ønskede det. Mere af den slags.
Næste større klubarr. er BIRCH Tvilum klassisk Show i Fårvang den 11. august, se nedenfor og bagsiden.
Klubben får jævnligt forespørgsler på bryllups- studenterkørsel og lignende, så hvis nogle medlemmer er interesseret i
det så send lige navn, tlf.nr og evt. mail adr. til formanden freddy@tangesoeveteranklub.dk 40109370. Der kan jo
også tjenes en skilling ved det.
Klubbens sms kæde fungerer fortrinligt med oplysninger om kommende arr. Hvis du endnu ikke er tilmeldt kan det ske
hos jesperm@tangesoeveteranklub.dk 29405834. Jesper udsender en sms nogle dage før.
Hvis du har stof, billeder, annoncer eller andet interessant for øvrige medlemmer, så send det til webmaster Jesper
Moeslund, jesperm@tangesoeveteranklub.dk 29405834 senest den 1. i md.
Medlemmer kan kvit og frit annoncere privat med veterankøretøjer/dele.
Næstformand Per Krarup har mob.tlf.nr 21671484
www.motorhistorisk.dk
Husk Tange Sø Veteranklub er medlem af Motorhistorisk Samråd.
Nyeste emner: Skrotpræmie. Veteranlauget Den Gamle By. 1. registreringsdato
Fredag 11. aug. Klassisk show i forbindelse med ” Birch Tvilum rallyshow” i Fårvang.
Opvisningskørsel på rallybanen. Mødetid mellem kl. 16.00 og 18.00 ved OK Benzin, Fårvang.
Fri gennemkørsel for udstillere.
Gratis adgang til både rallyshow og klassisk show. Info: Freddy, 40109370
Se også bagsiden af dette brev.
Tirsdag 22. aug. Tur til Café På Vejen, Grønnegade, Silkeborg, hvor vi skal besøge og fremvise vores køretøjer for de
udviklingshæmmede der bruger cafe´en som samlingssted. Vi kører også en lille tur med brugerne. Cafeén er vært
ved kaffe og kage. Afgang Ø. Langgade 15, kl. 18.15. Eller mød op på stedet.
Info: Freddy 40109370 samt nyhedsbrev. En tur alle bør støtte op om!
Søndag 27. aug. Veterantræf ved Hvidsten Kro nord for Randers. Hele dagen. Stort flot og
hyggeligt. Fælles kørsel fra Ans aftales individuelt, eller bare mød op i Hvidsten. 09.00 – 16.00
Arr.: Dansk Vintage Motor Club. www.DVMC.dk
Tirsdag 5. sep. Køretur ud i det blå. Afgang Ø. Langgade 15, kl. 18.30 . Formand Freddy har lovet at finde nogle små
listige veje, afsluttende med et sted hvor vi kan nyde den medbragte kaffe.
Fredag 8. sep. Årets ”flæsketur” går igen til Tulstrup Kro, Tulstrupvej 66, 8680 Ry, hvor flæsket er klar kl. 19.00.
Tilmelding KUN på sms, senest 1/9. til Jesper M. 29405834.
Pris ca. kr. 140,- Evt. køretur aftales individuelt.
Fredag 13. oktober. Klubaften med foredrag i AIKC Centret, V. Langgade, 8643 Ans. Kl. 19.00.
Legendariske Sten Laursen, Højbjerg, (oldefar) kommer og fortæller om sit spændende liv med biler, herunder
selvfølgelig også om de senere års succeser med Fiat Abarth biler i den klassiske motorsport.
Entre kr. 50,- incl. kaffe og brød. Tilmelding, Anna Lis, 40540710 / 86870707 Pmail: annalis@tangesoeveteranklub.dk
Fredag.17. nov. kl. 19.00. Klubbens generalforsamling samt fest!!
Info: Jesper Moeslund, 29405834 samt i nyhedsbrev. Tilmelding, kun på sms, senest 10/11.
Venligst overhold alle tilmeldingsfrister.
Hver onsdag aften: Veterantræf ved Gudenåen midt i Bjerringbro.
Lørdag 2. sep. Veteran lastvogns- og bus træf ved Jysk Automobilmuseum, Gjern.
www.jyskautomobilmuseum.dk 21372582
Lørdag 9. sep. Danmarks Smukkeste Motor Træf på Lundø Camping, ca. 15 km.
NØ for Skive. 10.00 – 16.00. Gratis adgang. Mad og drikke kan købes.
Info: 23235857 Arr.: www.krumtapperne.dk

