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Ærgerlig som regnen rammer vores køreture. Sidste uge måtte vi udsætte til i dag, tirsdag 11. maj. 
Men nu lover både de norske og de dansk metereologer udbredt regn fra i eftermiddag, så vi har besluttet, 
at udsætte køreturen endnu en gang, nemlig til næste tirsdag, den 18. maj. Afgang 18.30 fra Søgade. 
 
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. 
Det med at fremvise medlemskort, skal tages helt bogstaveligt.   INGEN KORT, INGEN RABAT. 
 
Stadigvæk er der enkelte, som endnu ikke har betalt kontingent for 2021. Vi ved at det er en forglemmelse; 
men tjek lige med ægtefællen eller hunden om kontingentbrevet er blevet spist, eller bare er væk.             
Hvis det mod alle forventninger forholder sig sådan, at du ikke vil være medlem mere (det er jo utænkeligt) 
ja så skal du lige give kasserer Jan besked. Ellers skynd dig at overføre kr. 200,- til konto 9570 13177015 med 
angivelse af navn og medlemsnummer. 
 
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 
Vi håber selvfølgelig det bliver muligt at gennemføre arr. iht. restriktionerne. 
 
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 coronaramte; 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. 
 
 
Mvh. Bestyrelsen, Tange Sø Veteranklub 
 
Seneste: Lørdag den 5. juni (Grundlovsdag) Træf for veterankøretøjer ved Memphis Mansion, Randers. 
Fra 09.00 til 17.00. Tilmelding og info.:  memphismansion.dk   senest 2. juni  Tlf. 86429696 
Memphis Mansion, Graceland Randersvej 3, 8960 Randers SØ 
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