Veteraninfo. juli 2018
Intet mindre end fantastisk!
Sådan kan man vist bedst betegne sommeren 2018 (hvis man da ikke er landmand!)
Ud at køre hver eneste dag, hvis man har lyst til det. Jo vores hobby har det virkelig
godt i år, i modsætning til sidste år.
Og nu er det snart tid til et af vores traditionsrige arrangementer, nemlig Birch – Tvilum
Klassisk Show i Fårvang. Her håber vi jo selvfølgelig på stort fremmøde.
Fredag 10. aug. Klassisk show i forbindelse med ”Birch Tvilum rallyshow” i Fårvang
Opvisningskørsel på rallybanen kl.19.00 (frivilligt)
Blot mød op i Fårvang. Følg skilte og officials anvisninger til udstillingspladsen.
Gratis adgang for udstillere til klassisk show. Info: Freddy, 40109370
Tirsdag 21. 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.
Afgang Ø. Langgade 15, kl. 17.15. Eller mød op på stedet. En tur alle bør støtte op om!
Da det er 10. gang arr. gennemføres, håber vi at se rigtig mange deltagere og som
noget helt specielt er vi inviteret til at spise på Cafeén (ca. kl. 18.00) Efter spisning,
kører vi som vi plejer, en lille tur med brugerne og derefter kaffe og kage.
Aht. maden er det vigtigt med tilmelding til Anna Lis: mob. 40540710 eller 86870707
eller anna-lis@tangesoeveteranklub.dk senest torsdag 16. august.
Søndag 26. aug. Veterantræf ved Hvidsten Kro nord for Randers. Hele dagen. Stort flot og
hyggeligt. Fælles kørsel aftales individuelt, eller bare mød op i Hvidsten.
Arr.: Dansk Vintage Motor Club. www.DVMC.dk
Torsdag 30. aug. Årets ”flæsketur” går til Retroworld på Lerbjergvej 31 i Lerbjerg, 8370
Hadsten. Vi kører fra Ø. Langgade, Ans kl. 17.30 eller direkte til Retroworld.
Flæskespisningen starter ved 18 tiden og pris ca. kr. 120,Retroworld er en 60er og 70er tidslomme med udstillinger fra dengang da mor var dreng.
Entre incl. i pris for mad. Tilmelding kun sms: Jesper M. 29405834 senest 24. august
Tirsdag 11. sep. Køretur ud i det blå. Afgang Ø. Langgade 15, kl. 18.00 Vi kører en times
tid og slutter ved Søgaards Classic Auto mellem Grauballe og Silkeborg. Her kigger vi lidt
på Curts biler og indtager lidt at spise/drikke. Evt. info. Freddy 40109370
Fredag 26. oktober. Klubaften med foredrag i AIKC Centret, V. Langgade, 8643 Ans.
Kl. 19.00. Entre kr. 50,- incl. kaffe og brød. Tilmelding, Anna Lis, 40540710 / 86870707
mail: annalis@tangesoeveteranklub.dk Evt. info. Freddy, 40109370
Fredag 2. nov. kl. 19.00. Klubbens generalforsamling samt fest!!
Info: Jesper Moeslund, 29405834 samt i nyhedsbrev. Tilmelding, KUN på sms,
senest 26. okt. Strengt nødvendigt med tilmelding aht. køkkenet!!
Fredag, lørdag, søndag 24.-26.. aug. Automania, Silkeborg. Info: 40882131
Klassisk træf, Hill Climb og udstilling. Masser af aktiviteter. www.automania.dk
Lørdag 1. sep. Veteran lastvogns- og bus træf ved Jysk Automobilmuseum, Gjern.
www.jyskautomobilmuseum.dk 21372582
Lørdag 8. 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
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