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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. 
 
Tirsdag den 15. maj Hyggekøretur. Vi kører en tur ad skønne småveje og ender ved Borre 
Landbomuseum, hvor vi ser Bodil og Sørens flotte samling af værktøj, landbrugsredskaber 
og div. husgeråd. Derefter indtager vi den medbragte kaffe i den flotte have, eller rettere 
park. Afgang fra Ø. Langgade 15, Ans, kl. 18.30. Info: Freddy 40109370 
 
Tirsdag 5. juni.   STORE KØREDAG FOR ALLE VETERANENTUSIASTER.                                           
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. 
Tvungen tilmelding på www.veteranposten.dk  Uden tilmelding ingen adgang.                                                                                                               
Kørsel aftales individuelt. Der betales entre. 
 
Lørdag 16. 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  
 
Lørdag 23. juni. 10.00 – 17.00 Sankt Hans 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  
 
Fredag 10. aug. Klassisk show i forbindelse med ”tvilum rallyshow” i Fårvang. 
Opvisningskørsel på rallybanen kl.19.00  (frivilligt) 
Blot mød op i Fårvang. Følg skilte og officials anvisninger til udstillingspladsen.  
Veteranudstillere har gratis adgang til både rallyshow og klassisk show.                
Info: Freddy, 40109370  freddy@tangesoeveteranklub.dk  
 
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. 
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!                                    
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Tange Sø Veteranklub lige nu. 
 
Klubben er nu gået digital, hvilket vil sige at nyhedsbreve mv. udsendes via mail. 
En del medlemmer har endnu ikke oplyst mailadr. i forbindelse med betaling af kontingent. 
Disse medlemmer får dette brev i papirform og vi håber selvfølgelig at de vil sende 
mailadressen til jesper@tangesoeveteanklub.dk  Enkelte som ikke har mail vil fortsat få 
tilsendt brev med postvæsenet  (med deraf følgende forsinkelser ! ) 
 
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 Motor- 
historisk Samråd. 
Vores klub blev jo medlem af MhS i 2016 og det fungerer rigtig godt med opdateringer på 
det motorhistoriske område. 
 
Lørdag – søndag 2 - 3 . juni. Traktortræf i Kongensbro. 51311520  www.mtkj.dk 10 – 17.00 
 
Lørdag  2. juni. Stumpemarked ved Jysk Automobilmuseum, Gjern. 21372582 
www.jyskautomobilmuseum.dk 
 
Søndag 10. 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: Ry Ny Veterantræf ved Siimtoften Ry. 
 
Hver torsdag aften: Veterantræf på havnen i Hobro. 
 
Fart på i den gamle by i Aarhus 
 
Den Gamle By vil igen i år hylde de gode gamle køretøjer, når der afholdes ”Fart på” den 
2. og 3. juni 2018 
Den Gamle By vil omdanne gaderne til et overflødighedshorn af smukke veterankøretøjer. 
Der følges op på sidste års succes ved at udvide dagene til også at gælde for knallerter og 
campingvogne. 
I det nye 1974 kvarter vil der være biler fra perioden 1940 til 1983. På torvet i byens ældre 
del vil der være køretøjer fra 1900 til 1939. Gamle rednings køretøjer fra Falck vil være 
placeret langs åen, og knallerter fra før 1984 kan beses lidt længere nede ad gaden, og 
endelig vil man kunne beundre gamle campingvogne på festpladsen.                              
Der er for længst fuldtegnet mht. at udstille; men at opleve de gamle køretøjer i rette 
omgivelser er jo fantastisk og så kan man jo også opleve Den Gamle By og specielt 1974 
kvarteret, der jo har fået megen ros. Så det er et godt tip til sommerudflugten. 
 
 
                                                                                     
Bestyrelsen TSV 
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