
Tange Sø Veteranklub.  Veteraninfo juni 2022 
 
Så er sæsonen godt i gang. Vi har haft et par køreture i maj med virksomhedsbesøg. 
Rigtig mange har deltaget. Så er der noget ved at arrangere. 
 
Husk mod forevisning af gyldigt TSV medlemskort får du 15% rabat ved køb af nyt batteri hos Sahl 
Akkumulatorfabrik.   
 
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 
 
Tange Sø Veteranklub afholder træf for veteran- og klassiske køretøjer på markedspladsen i Ans lørdag den 
11. juni. 
Det er 18. gang træffet afholdes og det ventes, som de tidligere år, at over 200 køretøjer dukker op i løbet af 
dagen. Træffet afholdes i tidsrummet 10.00 til 17.00. Ligesom der er gratis adgang for udstillere er der også 
gratis adgang for publikum, så der ingen undskyldning for ikke at komme og beundre de mange køretøjer fra 
vore forældres og bedsteforældres tid. De fleste af dem i virkelig topstand; men også nogle som ikke er 
renoveret og i almindelig brugsstand med de slidspor det nu giver. 
Selvom de fleste køretøjer er personbiler, ja så plejer der også at dukke enkelte lastbiler og traktorer op. 
Stor opmærksomhed ventes også omkring tohjulerne. Her har træffet i Ans markeret sig som et af de steder 
hvor der kommer mange motorcykler og knallerter. Naturligvis af ældre årgange. 
Tange Sø Veteranklub med base i Ans og med ca. 180 medlemmer fordelt i det midtjyske, venter også mange 
køretøjer fra naboklubber, træffet er nemlig åbent for alle. 
I løbet af dagen afvikles konkurrence om flotteste køretøj, sjoveste køretøj og endelig bedste tohjuler. 
Her er der præmieuddeling kl. 14.00 
Mad og drikke er der også sørget for, idet arrangørerne har opstillet salgstelte med grill mv. 
 
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 

  
Tirsdag 28. juni. Køretur til Bjarne Skydt, Overlundvej 14, Ørum hvor vi skal se veterankøretøjer, gamle 
traktorer mv. Kaffe medbringes. Afgang fra AIKC, Ans Søpark 30, 8643 Ans, kl. 18.30 
 
Tirsdag 9. aug. Køretur til Dollerup Bakker. Klubben giver kaffe og kage. 
Afgang fra AIKC, Ans Søpark 30, 8643 Ans, kl. 18.30 

 
Søndag 19. juni. Hedetræf, AUTOGALLERIET, Herning, Industrivej Syd. 10-16. 
Information: Bent Damsgård, 26 27 79 65 
 
Hver onsdag aften fra maj: Veterantræf ved Gudenåen midt i Bjerringbro. 
 
Bestyrelsen TSV 
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