
2014-05-25 MITT-turen

http://www.rasta.se/hallandsasen.htm

pannan
SKÅNE

Pan-European

Grundad 2008
www.skanepannan.se

Detta är klubbkörning-
ar, dvs. för betalande 
medlemmar och för de 
som kör en Honda Pan 
Europeanmotorcykel, 
oavsett modell och år-
gång.
Dock kan medlemsav-
gift (100 kr) betalas di-
rekt vid ankomsten och 
gäller året ut.

Du som aldrig tidigare va-
rit medlem får gärna en 
gratis prova-på-tur  utan 
några som helst framtida 
förpliktelser för att ”känna 
av läget”.   Du Kontaktar 
då Fred på telefon. 0415-
941 84, helst någon dag 
innan.

Det här gäller

Alltid start 11.00

11:00:00
Landskapsklubben för
Honda Pan Europeanägare

Vi träffas på Ekerödsrasten, som ligger strax 
norr om Hörby vid E22, klockan 11.00.

Vi tar oss på mindre vägar via Södra Rör-
um - Ludvigsborg – Sätofta – Nyby och Or-
manäs.

När jag provkörde var det ett vägarbete och 
avstängd väg, men det finns alternativ via 
Höör, så vi väljer väg när vi väl är där.

Därefter blir det Munkarp – Hallaröd – Fo-
restad och Ljungbyhed upp på Söderåsen till 
Klåveröds Vandrarhem för lunch. Det blir lätt-
lunch eftersom dom bara serverar soppa el-
ler pajer. Men deras pajtallrik brukar vara jät-
tegod och priset är 100 kr inkl. måltidsdryck 
och kaffe. Man kan välja på Medelhavspaj el-
ler Västerbottenpaj.

Jag valde Klåveröd eftersom man kan sitta både ute och inne 
och det ligger fint högst upp på Söderåsen.

Sedan har jag inte riktigt bestämt, men jag tycker att när man är i 
Klippantrakten ska man ta en titt på St. Petri kyrka, som är berömd 
för sin arkitektur, mycket mer utomlands än har hemma. Så det blir 
en tur på Söderåsen vidare ner mot Klippan och avslutar gör vi på 
stamfiket i Ljungbyhed. Det kan bli lite ändringar på slutet.

De som måste ha kött/sås/potatis får 
stoppa ner ett extra kycklinglår i packväs-
kan eller nåt. 

Turen blir ca: 10 mil från Ekerödsrasten 
till avslutningen i Ljungbyhed, och det är 
små och kurviga vägar hela tiden.
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