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Lørdag den 12. juni afviklede TSV et rigtigt vellykket træf på markedspladsen i Ans. 
Ca. 325 køretøjer dukkede op, og i det gode vejr havde alle en rigtig hyggelig dag. I grillteltet var der hele 
dagen stor travlhed med at lange Frankfurtere over disken og i det varme vejr var der også godt salg i 
drikkevarer. Alt i alt en rigtig god dag, ligesom i tidligere tider før coronaen! 
  
Tirsdag den 29. juni skal vi prøve noget helt nyt, nemlig ud at køre et meget let lille bilorienteringsløb. 
Bjerringbro og Omegns Auto Sport har fabrikeret et lille løb som alle kan deltage i uanset bil og tilrettelagt på 
gode men spændende veje. 
Der er mødested på Østergade 17 i Bjerringbro kl. 18.30. Her vil der være en introduktion inden start kl. 
19.00.  
Mål og samlingsted er BOAS klublokale i Hjermind. Her er der mulighed for køb af øl og vand samt kaffe og 
franskbrød til kr. 10,- 
Ingen skal være bange for at ødelægge noget på bilen for det er som nævnt på gode asfaltveje med lav 
hastighed. Det vil være bedst hvis man er to i bilen. Evt. yderligere info.: Finn mob.  40306918 
 
Birch Tvilum Klassisk Show i Fårvang fredag 13. august   AFLYST!! 
På grund af produktionstravlhed på Tvilum er det desværre ikke muligt at låne arealet til afvikling at 
Rallyshow og Klassisk Show i år. Trist men desværre fakta. 
Bestyrelsen påtænker at ”opfinde” et andet arrangement. Mere om det senere. 
 
Tirsdag 24. aug. Tur til Café På Vejen, Grønnegade, Silkeborg, hvor vi skal besøge og fremvise vores køretøjer 
for de udviklingshæmmede der bruger caféen som samlingssted. Vi kører også en lille tur med brugerne. 
Caféen er vært ved kaffe og kage. 
Afgang, rutebilstationen Søgade, Ans kl. 18.15.  Eller mød op på stedet.                                                              
Info: Freddy 40109370 samt veteraninfo.   En tur alle bør støtte op om! 
Det er 12. gang arr. gennemføres, så vi håber at se rigtig mange af klubbens medlemmer.                     
 
Fredag 3. sep. Besøg hos bestyrelsesmedlem Bo. Vi kigger køretøjer og klubben griller pølser.      
Vi mødes hos Bo, Elsborgvej 50, 8840 Rødkærsbro kl. 19.00  
 
Øvrigt:  
 
Grønhøj søndagstræf er aflyst i juni; men afvikles søndage i juli og august ved Grønhøj Kro 
Kalø. Hver tirsdag aften 
Bjerringbro ved åen. Hver onsdag aften  
Ry ved Kvickly. Hver torsdag aften 
Hobro, havnen. Hver torsdag aften 
Hevring, ved stranden. Hver torsdag aften 
 
Læste en artikel om kolonnekørsel. Måske er det godt lige at opfriske den. 
 
Er man mange i række er der et par småting, som kan få det hele til at glide lettere. 
De som ved at de kører langsomt eks.vis på grund af motorsvag køretøj placerer sig forrest, tættest på 
førerhunden. Når man kører i rækken holder man øje med den bagved. Hvis han ikke kommer med venter 
man. Ligeledes hvis kolonnen drejer fra, så venter man ved frakørslen, hvis den bagved ikke er med. 
Den der kører foran dig venter så på dig og så videre op igennem rækken. Så går det ikke galt. 
Altså : Hold øje med den bagved, den der er foran dig holder øje med dig. 
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