Vores nye turkalender.

Aktivitetskalender 2019.
Onsdag den 10 april. Skrueaften ude hos Johnny kl.1900. Der vil være mulighed for at
købe noget 2taktsolie. Adressen er Klintholmvej 27. 6731 Tjæreborg.
Torsdag den 18 april. Træf på Torvet i Esbjerg. Vi mødes ude ved Maxiklubben på
Ingermannsalle 57H. Der vil vi indtage morgenmaden, derefter vil vi køre en lille tur

rundt i området, inden vi køre op på torvet og udstiller vores køretøjer. kl.1400 skal vi
køre byen rundt med tusinde andre køretøjer. Til sidst ender vi hjemme hos Jan & Jonna
hvor vi skal grille. Da der ikke er lang tid til denne begivenhed, er sidste tilmelding
søndag den 7 april. til formanden, pga. indkøb
Onsdag den 24 april. Skrueaften. Hos Allan Thomsen. Fra kl.1900-2200. Allan bor
Sønderbyvej 14, 6740 Darum.
Lørdag den 4-5 maj. Træf på Langeland, se mere på vores hjemmeside.
Onsdag den 8 maj. Tur til Kammerslusen/Ribe eng. Afgang kl.1730 fra rastepladsen ved
lille Mallorca. (Den vestlige) ca.80 km. Turguide Peer.
Onsdag den 22 Maj. Tur til a grænse. Vi kører en smut til Süderlügum. Klubben giver en
pølse og vand dernede. Afgang 1700 fra Rastepladsen overfor lille Mallorca.ca.220 km. Guide
Kingo.

Tirsdag den 11 juni. Tur ud i det blå. Afgang Kl.1800.fra Rema 1000 i Tarp. Turen er
ca. 100 km. Husk kaffe. Guide Flemming.
Lørdag den 15 juni. Tur omkring Kolding. Vi mødes ved Shell ved Lunderskov. kl.0930

Selve turen er ca. 80 km. Vi afslutter hos Henning hvor vi griller. Tur guide er Henning
Larsen. Sidste tilmelding den 7 juni. Dem fra Esbjerg mødes vi ved Shell ved Korskroen
kl.0830

Lørdag den 29 juni. Rally i Darum. Denne dag bliver det meste af Darum Town lukket da

der skal være Rally i den lille by. Vi har et medlem som bor hvor de kommer forbi .Så
hvis du vil se dette løb, skal du være ude ved Allan Thomsen inden kl.0930. Adressen er
Sønderbyvej 14. 6740 Darum. Så kan vi indtage morgenmaden mens vi venter på at de
starter løbet kl.1100. Over middag vil vi grille. Klubben betaler. Men husk at tilmelde jer
til formanden inden den 16 juni, pga. af indkøb. Her er Allan adresse. Sønderbyvej 14.
6740 Bramming. PS.under selve løbet skal man ikke forvente af kunne kommer derfra.
Tilmelding.
Lørdag den 6 juli. Besøg på Ådum Veteranmuseum. Vi mødes overfor Road House ved
Varde Å. kl.0900. Efter besøget kører vi til Ølgod og får en burger. Turguide Søren
Salling.
Lørdag den 27 juli. Fjorden rundt. Først kører vi til Hvide Sande og indtager
morgenmaden på Danhostel, derefter køre vi til Ringkøbing og ser på veteranbiler.
klubben betaler for morgenmaden samt entreen. Afgang fra Q8 i varde kl.0800. Ca.250
km. Guide Peer. Tilmelding.
Søndag den 18 august. Tur til Varde Å dag. Veteranudstilling. Vi plejerat få pølser og en
øl for at deltage. Det var super hyggeligt sidste år. Afgang fra Rema 1000 kl.0930.Dem
der vil køre selv, er det nede ved bådpladsen i Varde by.
Ca.50 km. guide Flemming. Tilmelding.
Fredag den 30 august. Veterantræf i Ølgod. Vi skal holde i Nygade foran Din Tøjmand.
Vi mødes overfor Road House ved Varde Å. Kl.1600
Lørdag den 28 September. Sidste tur på Vespa for i år. Vi køre en tur rundt i oplandet,
Derefter køre vi til formandens kolonihave, hvor vi vil grille. Afgang fra de Hvide Mænd.
Kl.1100. Ca.50km. Guide Peer. Tilmelding.
Ang. Klub Betaling for mad. Klubben giver max. 1.000 kr. til mad/drikke til brug ved
spisestedet. Pengene fordeles med max. 100 kr. pr. deltager. Hvis der kommer 20
deltagere får hver mand 50 kr. Hvor der er tilmelding skal det ske til Peer på mail eller
tlf:20 64 49 79. Der vil altid være mulighed for at støde til på turen.
Mød altid op med fuld tank på din Vespa og godt humør  Med venlig hilsen Turudvalget. Jan, Jonna, Kingo, Peer.

