Ans maj 2017.

Tange Sø Veteranklub.
Hermed lidt om kommende arr. i klubben nu da sæsonen er kommet godt i gang.
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
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
Nedenstående arr. er i nærmeste fremtid, hvor vi håber på stor tilslutning fra klubbens medlemmer.

Hver onsdag aften: Veterantræf ved Gudenåen midt i Bjerringbro.
Dette ugentlige møde er jo Tange Sø Veteranklubs hjemmebane, så mød talstærkt op
hver onsdag. Rigtig hyggelig stemning og flot natur.
Mandag 5. juni. STORE KØREDAG FOR ALLE VETERANENTUSIASTER.
2. Pinsedag som jo også er Grundlovsdag, mødes vi på Wedelslund Gods ved Galten.
Her kan man nyde den medbragte madkurv, og der vil også være mulighed for at købe
forplejning på stedet. Arrangører er Dansk Vintage Motor Club, Jørgen Kjær, 30243177,
Veteranposten, Steen Jørgensen, 76400014 samt Birgitte Houen-Tolstrup, 30260935.
www.veteranposten.dk Kørsel aftales individuelt.
Lørdag 10. juni. 10.00 – 17.00 Veterantræf på markedspladsen i Ans. Præmier til de
flotteste og mest særprægede køretøjer. Præmieudd. kl. 14.00. Mad og drikke kan
købes. Alle er velkomne. Gratis adgang for alle.
Info: John B. 40577366 samt Per K. 21671484
Lørdag 17. juni. Klubbens medlemmer er inviteret til at deltage i vognoptoget i forbindelse
med Pramdragerfesten i Ans. Blot mød op med dit køretøj ved AIKC Hallen kl. 13.00.
Info.: Anna Lis 86870707/40540710 anna-lis@tangesoeveteranklub.dk
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 klassisk show. Info: Freddy, 40109370
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!

VEND

Tange Sø Veteranklub lige nu.
Vores hjemmeside: www.tangesoeveteranklub.dk bliver jævnligt opdateret og her er det
muligt at finde oplysninger om arr., som ikke er i kalenderen, samt sidste nyt fra Motorhistorisk Samråd.
Vores klub blev jo medlem af MhS sidste år og det fungerer rigtig godt med opdateringer på
det motorhistoriske område.
Blandt de seneste emner er bl.a. noget om kommerciel brug af veterankøretøjer. Krav til
stelnumre. Toldsyn og lempelser i synsvejledningen og sidst; men ikke mindst 30 års
alderskriterie for veterankøretøjer, som sandsynligvis er på vej.
Køresæsonen er jo godt i gang. I skrivende stund fint vejr; men ved første arr., hvor vi
udstillede ved rallyløbet i Kongensbro var det bidende koldt.
Først i maj var vi inviteret til indvielse af det nye Søsportens Hus ved bådhavnen i Ans. Ca.
40 køretøjer mødte op i strålende solskin til indvielsen af det flotte hus, der ligger helt ud til
kanten af Tange Sø.
Hyggekøreturen til Tupperware i Vejerslev havde deltagelse af ca. 25 køretøjer og vel det
dobbelte antal deltagere. En super fin aften hvor vi både så på Tupperware og masser af
østtyske køretøjer.
Den medsendte træfplakat bedes venligst ophængt på et synligt sted.
Bemærk også bagsiden med invitation til Birch Tvilum Klasssisk Show i Fårvang.
Lørdag – søndag 3 - 4 . juni. Traktortræf i Kongensbro. 51311520 www.mtkj.dk 10 – 17.00
Lørdag 3. juni. Stumpemarked ved Jysk Automobilmuseum, Gjern. 21372582
www.jyskautomobilmuseum.dk
Søndag 11. juni. Aalestrup Classic Træf. Udstilling og stumpesalg 10.00 – 15.00
Borgergade 43, 9620 Aalestrup. Info.: www.aalestrupclassic.dk 40192592

Hver tirsdag aften: Veterantræf ved Kalø.
Hver onsdag aften: Veterantræf ved Gudenåen midt i Bjerringbro.
Hver onsdag aften: Træf ved Hølken, Toldvejen 50, 8300 Odder 21437383
Hver torsdag aften: Veterantræf ved Gl. Rye flyveplads samt Ry Ny Veterantræf ved Siimtoften Ry.
Hver torsdag aften: Veterantræf på havnen i Hobro.

VEND

