Tange Sø Veteranklub. Veteraninfo april/maj 2022
Pligten kalder! Nu skal vi i gang for alvor. Solen skinner og en række ture venter.
Se nedenfor opdateret liste:
Enkelte medlemmer har desværre, selvfølgelig utilsigtet, glemt at betale kontingent.
Det er Jan meget ked af, så skynd dig at få overført 200,- kr. til ham.
Skulle du, mod forventning, ikke ønske at være medlem længere, så ring, sms eller send en mail til
ham, så medlemslisten er korrekt. Jan: 42608874 jmn@sujica.dk
Husk mod forevisning af gyldigt TSV medlemskort får du 15% rabat ved køb af nyt batteri hos Sahl
Akkumulatorfabrik.
Lørdag den 30. april. Veteran- og brandbilstræf ved Jysk Brandmuseum, Dæmningen 2, 8620 Kjellerup. 10.00
– 16.00 www.jyskbrandmuseum.dk info.: Kjeld 21405482 Se TSV hjemmeside
Tirsdag 3. maj. Klubbens sæsonstart. Hyggekøretur inden vi slutter af ved bilhuset CC Cars i Ans.
Her kan vi se (og købe) nogle af Danmarks flotteste veteran- og klassiske biler.
CC Cars giver kaffe og kage. Medbring evt. klapstol.
Afgang fra AIKC, Ans Søpark 30, 8643 Ans kl. 18.30 BEMÆRK: NYT STARTSTED!!
Tirsdag 17. maj. Køretur med efterfølgende besøg hos metalvirksomheden KSN i Bjerring. Klubben giver en
pølse og noget at drikke til. Jan, kasserer, griller pølserne !
Afgang fra det nye startsted ved AIKC, Ans Søpark 30, 8643 Ans kl. 18.30
Lør./søn. 4.-5. juni Traktortræf Kongensbro. 10 – 17. Info. 60718982 www.mtkj.dk
Søndag 5. juni. Aalestrup Classic Træf. 10 – 15. Info. 40192592
Søndag 5. juni. Grundlovsdag og pinse. Wedelslundtræf er genopstået. 9 – 17.
Kun adgang ved forhåndstilmelding. www.veteranposten.dk Info.: 76400014
Lørdag 11. 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 være
mulighed for bagagerumsmarked med veteranrelaterede ting. Bare tag dine stumper med. Gratis adgang
og marked. Info.: 40540710 Anna Lis
Vi mangler hjælpere til afvikling på dagen. Kan du hjælpe et par timer så ring til Anna Lis

Søndag 19. juni. Hedetræf, AUTOGALLERIET, Herning, Industrivej Syd. 10-16.
Information: Bent Damsgård, 26 27 79 65
Howdiaudi, Vognmagervej 14, 8800 Viborg afholder lørdag den 14. maj 9.00-16.00 Cars and
Currywursttræf. Her er der mulighed for dækspark, gode tilbud i butikken og masser hygge. Og så
er Martin klar med pølsevognen og lækre currywurst.
Se også TSV hjemmeside med invitation
Lørdag 28. maj. Oldtimerløbet, Gråsten. Et af Danmarks absolut største veteran- og klassisk kørertøj
arrangementer. www.oldtimerlobet.dk
Se også TSV hjemmeside med invitation
Hver onsdag aften fra maj: Veterantræf ved Gudenåen midt i Bjerringbro.
Bestyrelsen TSV

