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SÅ SKAL VI I GANG IGEN!
Endelig forår, landevejene venter på os, der skal brændes benzin af, vi skal mødes og hyggesnakke
(stadig på afstand selvfølgelig!) og alt ser trods alt lidt lysere ud.
Klubbens træf på Markedspladsen 12. juni rammer jo nøjagtig datoen for fri forsamling (god planlægning)
Så der vil der jo være mulighed for at møde ligesindede under frie forhold.
Ligeledes forventer vi at Tvilum Klassisk Show i Fårvang fredag den 13. august bliver afholdt normalt.
Inden da har vi et par arr. i klubregi, nemlig hyggekøretur allerede tirsdag den 3. maj. Vi kører en lille tur i
omegnen og finder et sted at indtage det medbragte.
Tirsdag 25. maj skal vi på virksomhedsbesøg på Sahl akkumulatorfabrik. Der er lagt op til en hyggeaften
startende med en lille køretur inden vi lander i Sahl. Vi får en fremvisning af firmaet som jo bla. laver alle de
rigtige batterier til vores gamle køretøjer. Kasserer Jan griller pølser, som vi indtager efterfølgende, sammen
med drikkevarer, som han også har medbragt.
Og så det allerbedste: Har du brug for et nyt batteri til den ”gamle” (køretøjet altså!) ja så er du kommet
til det helt rigtige sted. Sahl Akkumulatorfabrik tilbyder nemlig 15 % rabat på batterier mod fremvisning af
TSV medlemskort. Dette gælder også fremover, ikke bare på aftenen.
Og så en årstidsbestemt lille bøn: Enkelte har endnu ikke fået betalt kontingent for året. Det er selvfølgelig
en forglemmelse; men slip nu dette latterlige lille beløb på kr. 200,- så du er med i klubben igen.
Samtidig glæder det kasserer Jan uhyre meget. Han kan godt li´at der er overskud på klubkontoen.
Tirsdag 4. maj. Klubbens sæsonstart. Hyggekøretur. Kaffe medbringes. Afgang 18.30 fra rutebilstationen
Søgade, 8643 Ans.
Tirsdag 25. maj. Køretur/virksomhedsbesøg Sahl Akkumulatorfabrik, Sahl. Klubben griller pølser. Afgang
18.30 fra rutebilstationen, Søgade, Ans.
Lørdag 12. juni 10.00 – 17.00 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. Der vil i år være
mulighed for bagagerumsmarked med veteranrelaterede ting. Bare tag dine overskydende stumper med.
Gratis adgang og marked. Info.: 40540710 Anna Lis
Lørdag 19. 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 40540710 anna-lis@tangesoeveteranklub.dk
Mht. øvrige arr. i andre klubber, ja så vil nogle jo stadig være carinaramte; så husk at tjekke inden du kører.
Kalø træf afvikles hver tirsdag aften frem til 28. sep. Info.: Erik 20492166
Memphis Mansion, Randers, tirsdage fra 4. Maj. 17-21. www.memphismansion.dk
Onsdag aften fra maj. Vores lokale træf ved Gudenåen i Bjerringbro
Torsdag aften. Træf ved Kvickly i Ry. Info.: 28886819
Søndage i juni, juli og august træf ved Grønhøj Kro fra 13 – 17.
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