
Tange Sø Veteranklub.  Veteraninfo. Juni 2021. 
 
Så er der gang i klubben igen! Sommeren er kommet og nu skal der brændes benzin af 
 
Vi lagde ud med en køretur til Fussingø den 18. maj. Den tur var udsat 2 gange pga. regn; men nu lykkedes 
det altså. Ikke specielt godt vejr; men tåleligt og en hyggelig tur, dog kun med 6 køretøjer. 
Den 25. maj, hvor der i øvrigt også var regn besøgte vi Sahl Akkumulatorfabrik. Og hvilket fremmøde! 
34 køretøjer dukkede op med samlet ca. 60 personer. Supergodt, så er der noget ved at arrangere. 
Vi kørte først en lille tur i en lang lang kolonne. Vel ankommet til Sahl beså vi fabrikken og Aksel fortalte om 
batterier og besvarede spørgsmål. Rigtig godt. Derefter var det TSV pølseteamet med Aase i spidsen der 
trakterede med frankfurtere og drikkevarer. Det var noget der behagede medlemmerne. 
Stor tak til dem og selvfølgelig til Aksel fra akkumulatorfabrikken, fordi vi måtte komme. 
Husk i øvrigt at der er 15 % rabat på varer købt ved dem, mod forevisning af medlemskort. (vigtigt) 
 
Så til kommende arr. Ingen er vel i tvivl om, at det er lørdag den 12. juni, at vi for 17. gang afholder træf på 
markedspladsen i Ans. Programmet er jo delt ud til alle medlemmer; men spred budskabet at vi afholder 
træf fra 10.00 til 16.00. Pladsen vil om nødvendigt blive coronaopdelt. 
Anna Lis som står for arr. kan godt bruge et par hjælpere mere, så hvis du har tid og lyst så ring 40540710 
 
Næste arr. optog ved Pramdragerfesten den 19. juni er AFLYST. 
 
Så har vi en hyggekøretur tirsdag den 29. juni. Her er der afgang fra Søgade, Ans kl. 18.30 
Vi kører en tur ad nye små veje. Kaffekurven medbringes og vi finder et godt sted at indtage det medbragte 
 
Birch Tvilum Klassisk Show i Fårvang fredag 13. august er endnu ikke afklaret; men der kommer info senere 
 
Øvrigt:  
 
Grønhøj søndagstræf er aflyst i juni; men afvikles søndage i juli og august ved Grønhøj Kro 
 
Hedetræf, Autogalleriet, Industrivej Syd 1A, 7400 Herning. Søndag 20 juni 09.00 til 16.00 info 26277965 
 
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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