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Lørdag d. 18. maj: Kristian Pihl inviterer til en festlig dag ved Tange Sø  
 
Venstres trafikpolitiske ordfører Kristian Pihl Lorentzen inviterer medlemmerne af Tange Sø Veteranklub til 
en festlig dag ved Tange Sø (festivalpladsen ved søen i Ans) 
Pladsen åbner ved 12-tiden og der vil være masser af aktiviteter i løbet af eftermiddagen. Kom i god tid. 
Gratis adgang. Gratis forplejning.  
 
Formålet med hele arrangementet er at markere en massiv lokal opbakning til naturperlen Tange Sø, som 
desværre fortsat er truet af stærke kræfter, der kæmper indædt for enten tømning af søen eller et langt 
omløbsstryg udenom søen.  
 

- Arrangør: Folketingsmedlem og søforkæmper Kristian Pihl Lorentzen, Ans 

- Mødet er søpolitisk, ikke partipolitisk. Alle er meget velkommen.  

- Deltagelse, kaffe, kage, snobrød, ørreder og stegt flæsk er gratis. Øl og vand kan købes til lave 
priser.   

- PROGRAM: 
o Kl. 1300-1315: Velkomst v/ Kristian Pihl Lorentzen. Veteranbiler på plads før kl. 1300. 
o Kl. 1330-1430: Gratis smagning af specialøl i teltet. Specielt for børnene: Tryllekunstner 

Jesper Grønkjær. Hoppeborg. Pony ridning.   
o Kl. 1500-1535: TØRFISK underholder, del 1. 
o Kl. 1535-1615: Gratis kaffe og sønderjysk kagebord i teltet. 
o Kl. 1615-1650: TØRFISK underholder, del 2.  

o 1650-1715: Tale om Tange Søs fremtid v/Kristian Pihl og Orla Madsen. Kåring af 

dagens flotteste veteranbil.   

o 1715-2100: Snobrødsbagning for børn, stegt flæsk med rugbrød, pølsevogn, fangst af 

ørreder med de bare hænder, Almind Duo underholder og leverer god musik i teltet, 

sejlture på søen, råhygge for børn og voksne. 
o Kl. 1800-2100: Almind Duo underholder med god musik i teltet. 
o Hele dagen: Gratis sejlture på søen samt gratis ture rundt i Ans med Pihle-Expressen.   

- NB: Der bliver ikke adgang til biler på Ans Søbred, bortset fra officials og deltagende veteranbiler 
med særlig tilladelse. Parkering ved AIKC på Ans Søpark. 

- Toget ”Pihle-Expressen” kører i pendulfart mellem P-pladsen ved AICK og Ans Søbred fra kl. 1230.  
 
Kristian Pihl er jo om nogen veterankøretøjsejernes mand på tinge så start dit køretøj og kom og udstil det 
på en festlig dag i Ans. På denne måde støtter vi jo også op om Kristian og dermed vores hobby. 
Evt. info.:   freddy@tangesoeveteranklub.dk 
 
 
 Onsdag 22 maj. Hyggekøretur. Vi kører en tur ad skønne småveje og ender ved Gudenåen i Bjerringbro ved 
det ugentlige træf. Afgang fra Ø. Langgade 15, Ans, kl. 18.00. Info: Freddy 40109370  
 
Onsdag 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. 
Masser af underholdning.  Arrangører er Dansk Vintage Motor Club. Jørgen Kjær, 30243177, Veteranposten, 
Steen Jørgensen, 76400014 samt Wedelslund Gods 26287465  Kørsel aftales individuelt. Der betales entre. 
75./100,- Tvungen tilmelding på www.veteranposten.dk er nødvendig aht. plads. Uden forhåndstilmelding 
ingen adgang.                                                                                                            
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Lørdag 8. juni. 10.00 – 17.00 Tange Sø Veteranklubs årlige træf på 
markedspladsen i Ans. Præmier til de flotteste og mest særprægede 
køretøjer, samt flotteste 2 hjuler.                                                     
Præmieudd. kl. 14.00.  Mad og drikke kan købes. Alle er velkomne. Gratis 
adgang for alle. Info.: Freddy 40109370 
 
Lørdag 15. 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 – søndag  17-19. maj. Classic Race Aarhus. www.craa.dk    
 
Lørdag–søndag 1.-2. juni. Traktortræf i Kongensbro. 51311520  www.mtkj.dk 10 – 17.00  
 
Lørdag 1. juni. Stumpemarked ved Jysk Automobilmuseum, Gjern. 21372582 
www.jyskautomobilmuseum.dk 
 
Søndag 16. juni. Aalestrup Classic Træf. Udstilling og stumpesalg 10.00 – 15.00    Borgergade 43, 9620 
Aalestrup.  Info.: www.aalestrupclassic.dk   40192592   
 
Lørdag 3. aug. Veterantræf på Heden. Skivevej 27, Grønhøj, 7470 Karup  51151794  

 
Hver tirsdag aften fra 2. april: Veterantræf ved Kalø.  
 
Hver onsdag aften fra maj: 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.   
 
Hver onsdag aften fra 25. april: Træf ved Hølken, Toldvejen 50, 8300 Odder,  20202276  
 
Hver torsdag aften fra 21 marts:  Ry Ny Veterantræf ved Siimtoften Ry. 28886819   
 
Hver torsdag aften fra 16. maj: Veterantræf på havnen i Hobro.  
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