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Detta är klubbkörningar, dvs. för betalande
medlemmar och för de
som kör en Honda Pan
Europeanmotorcykel,
oavsett modell och årgång.
Dock kan medlemsavgift (100 kr) betalas direkt vid ankomsten och
gäller året ut.
Du som aldrig tidigare varit 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. 0415941 84, helst någon dag

innan.

11:00:00

Alltid start 11.00

2014-07-27 SV-turen
Vi träffas som vanligt 11.00. Samling på Statoil i Lund södra infarten på E 22.
Därefter åker vi iväg Knästops kvarn-Staffanstorp-Önsvala-St. Mölleberga-L.
Mölleberga-Tjustorp-Skabersjöby-Hyby-Bara-Torups
Slott där vi tar en bensträckare och njuter av en av Skånes vackraste bokskogar.

Landskapsklubben för
Honda Pan Europeanägare

Sen bär det av igen… Svedala-Hyltarp-L. Svedala-Klörup (där
finns ett gammalt fängelse som hyste in den siste fången som blev
avrättad i Sverige) – Slågarp- V. Värlinge- Fuglie-Vellinge-Hököpinge via Hötofta till Vellinge Golfkrog i V. Ingelstad, där vi äter en
god bit mat.
Förhoppningsvis mätta och belåtna gränslar vi våra kära Pannor(!) och åker vidare genom Söderslätt där vi gör ett kort stopp
på Bolmers Högar, som är Söderslätts ”Mount Everest”. Där man
på en klar dag kan räkna in ett tjugotal kyrkor! Öresundsbron och
Turning Torson kan man också kolla in därifrån.
Därefter forsätter vi på promillevägarna igenom Söderslätt som:
Fuglie (igen) N och V. Värlinge- V. Vemmerlöv- Gylle- Gislöv- Klagstorp- Hönsinge- Gärdslöv- Över E 65:an till en av Skånes absolut
goaste MC vägar genom Rockarp till Häckeberga, Assartorp sen
bär det iväg till ett hägrande kaffebord i Vissmarlöv (där Cornelius
Wresvik en tid levde rullan).
Ja det blir en redig runda mina vänner, kanske på vägar ni inte
tidigare åkt på. Med hopp om en härlig Söndag tillsammans Per
och Tommy.

Är det frågor så bara hör av er
Per Nilsson (58)
Tommy Hansson (59)
Telefon och mejl finns i medlemsmatrikeln.
http://www.rasta.se/hallandsasen.htm

