
D15 Touring 2013 
 

 

 

Sektionsledare Touring 
Per-Anders Olsson 
040-49 62 43 
0739-76 02 16 
Skicka e-Mail 

Mikael Sjunnesson 
042-29 39 32 
0700-890 160 
Skicka e-Mail 

Kenneth Svensson 
0413-243 31 
0708-97 79 83  
Skicka e-Mail 

Jonas Alnefelt 
0456-253 53 
0768-35 68 70 
Skicka e-Mail 

Joen Widmark 
046-20 33 99 
0768-67 01 53 
Skicka e-Mail 

  

mailto:p-aolsson@comhem.se�
mailto:mikael.sjunnesson@erlandssonbygg.se�
mailto:kennethmc@telia.com�
mailto:jonas.alnefelt@gmail.com�
mailto:joen@alfa.telenordia.se�


Sida  2/12 

 

KOMMANDE KÖRNINGAR 

Vi tackar alla som har deltagit i årets aktiviterer och nu startar vi planeringen för nästa år. 
Alla ni som har ideer och förslag på touring aktiviteter, hör av er till oss, så tar vi med det i planeringen 
. 
Frågor, typ jag har en ide men vet inte hur jag ska göra. Hör av er. 

Per-Anders, Mikael, Kenneth, Jonas, Joen  

TIDIGARE KÖRNINGAR 

• 13 Oktober, Lennarts årets sista tur med ett besök där vi kan fika och värma oss. 

 
Vi blev 15 hojar och 16 personer, duggregn och 11 grader, men vackra skogsvägar och gott fika på 
Stenestad Park. 

• 6 Oktober startade 120 st motorcyklar från Gårdstånga, Helsingborg, Bromölla och 
 vännerna i Småland, 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/sista-korningen-med-ett-besok-dar-vi-kan-fika-och-varma-oss�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/appletavlan-i-kivik-fran-gardstanga�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/appletavlan-i-kivik-fran-helsingborg�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/appletavlan-i-kivik-fran-bromolla�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/05/resa-till-kivik-appeltavlan�
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 med Äppeltavlan i Kivik som mål. 

 

Här finns Thomas Greens bilder från Helsingborg till Kivik. 
Här finns många bilder som Niclas Elneus D11 har tagit, 

http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/10/appletavlan-fran-helsingborg-2013�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/10/d11-besoker-skaneland-appeltavlan-i-kivik-6-oktober�
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•  

14 September var vi 9 st som besökte en utställning med massor av prylar och foton från 1953 
års Skåneloppet som kördes på Råbelövsbanan norr om Kristianstad. 

 
Det var den tidens formel1 och Moto GP och det var 20-40 000 besökare. Se artikel 
i Kristianstadsbladet Bilder finns HÄR 

• 7 September. en dagstur på Nordsjälland. 24 hojar och 28 pers lyckades att ta sig igenom 
Köpenhamn en lördagsförmiddag och åkte sen längs Danska öresundskusten till Gilleleje. Fantastiskt 
sensommarväder och pölsen smakade bra. 

 

• 5 September . Kvällskörning från Sjöbo 6 hojar + en passagerare körde mot Brösarp men 
fick vända och ta en annan väg på grund av en broreparation. Fin kväll men det blev ganska mörkt 
innan vi kom hem igen. 

• 4 September . Kvällskörning från Bromölla Vi var 6 st och fick en fin tur en solig 
sensommarkvällkväll. Det blev inga bilder tyvärr. Vi snackade så mycket, så jag glömde det. 

• 31 Augusti . Bjäre Runt 13 hojar med 17 personer åkte runt på slingrande vägar och körde 
runt om alla regnskurar. Avslutade i Ängelholm med att titta på fina veteranfordon från Lergökarallyt 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/09/nytt-skaneloppet-60-ar-sedan-1953-firas-med-ett-mote-pa-rabelofs-gard-i�
http://www.kristianstadsbladet.se/kristianstad/article1976118/Skaneloppet---vart-att-minnas-om-och-om-igen.html�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/09/skaneloppet-1953-60-arsjubileum�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/01/fjordarna-runt-pa-sjalland-en-endagstur-andrad�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-fran-sjobo-till-brosarp�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-och-provkorning-av-bmw-mc-fran-bromolla�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/bjare-runt�
http://www.lergokarallyt.se/�
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Här finns bilder tagna av Thomas Green. 

• 29 Augusti Kvällskörning från Perstorp Totalt var vi ca 10 MC (bara två från BMW-klubben) 
och fick en fin tur med fika i Vittsjö. 

• 22 Augusti Kvällskörning från Höör 11 pers, fint väder, kurviga vägar och fikastop vid 
Bosarpssjön. 

• 21 Augusti Kvällskörning från Bromölla Vi hade en fin tur ikväll. Skönt svalt väder. 8 
deltagare och både raka och kurviga vägar 

 

http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/08/touring-bjare-runt-318�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-fran-okq8-i-perstorp�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-fran-statoil-i-hoor�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-och-provkorning-av-bmw-mc-fran-bromolla-0�
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• 15 Augusti Kvällskörning från Glumslöv. Vi 13 hojar och 5 st som åkte. Det blev en tur upp 
kring Örkelljunga med stopp vid Vemmentorpssjön.  Alla var och badade, nåja i alla fall nere vid 
vattnet. 

 
 

• 8 Augusti Kvällskörning från Bökeberg 9 st på 9 olika BMW modeller körde till Sövde Tur o 
Retur, med lite regn på slutet. 

• 1 Augusti Kvällskörning från Sjöbo 30 Pers o 26 hojar. Fantastiskt väder o besök på 
Österlens Fotografi Centrum i Smedstorp, där vi tittade på Mia Karlsvärds utställning med bilder från 
boken "Ur spättans synvinkel" 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-fran-q8-glumslov�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-fran-bokeberg�
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/kvallskorning-fran-sjobo�
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• 25 Juli Smygeturen 16 personer som fikade i Gert Bergs trädgård. 

• 18 Juli Kvällskörning från Gårdstånga. 12 hojar var vi - rundan gick över Söderåsen med 
stopp på Kopparhatten - ca 13 mil blev det. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2012/12/Smygeturen�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17549�
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• 11 Juli Torsdagkörning till Motorträffen i Spjutstorp. 

 
21 hojar och 24 deltagare. En ljum sommarkväll som gjord för MC åkning. Här finns mera bilder. 
Och ännu fler bilder finns på motorträffens Facebooksida 

• 4 Juli. Torsdagkörning från Gerts Motor i Ängelholm. Vi var 16 hojar o 18 pers inkl 2 st ifrån 
Gerts. Populär dag alltså 

 

http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17548�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/08/d15-torsdagskorning-till-spjutstorps-motortraff�
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.479286468823530.1073741842.205004166251763&type=3�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17547�
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Stort tack till Bengt Lind! 9 st demohojar var ute och blev luftade! 

 

• 20 Juni. Torsdagskörning från Glumslöv. 8 st deltagare 

• 13 Juni. Torsdagskörning från Gårdstånga. Vi drog iväg, "just the two of us" och hade tur med 
vädret - turen gick till Skäralid och Kopparhatten och vi fick bara lite regn i höjd med Munkarp på 
återvägen. 

• 12 Juni. Onsdagskörning från Bromölla. Vi blev 5 st som körde i härligt soligt väder. Fikapaus 
vid Oppmannasjön. 

 

http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17545�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17544�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17542�
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• 6 Juni. Äggakagarundan. 19 mc och 25 personer och en hund körde på fantastiska vägar i 
nordvästra skåne och äggakagan var bara hur bra som helst. 

 

• 1 Juni. Gubbatur till Stevnsfortet. 30 st i underbart väder som växlade till skyfall när de kom 
upp ut öresundstunneln. 

• 30 Maj. Torsdagskörning från Bökeberg. Årets bästa försommarkväll med klarblå himmel, 20 
grader varmt och i princip vindstilla. 21 hojar och 22 personer deltog. 

 
Här finns fler bilder 

http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17541�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17600�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17540�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/05/d15-torsdagskorning�
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• 23 Maj. Torsdagskörning från Glumslöv. 13 hojar o 16 personer i det fina vårvädret. 

 
 

• 22 Maj. Onsdagskörning från Bromölla gick på Blekingevägarna och 9 st deltog. Lite regn. 

 

http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17539�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17538�
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• 19 Maj. Blannetur på Österlen. Regn, Regn hela dan. 13 tappra trotsade vädret och fick 
säsongens skitigaste hojar. 

 
Mera bilder 

• 16 Maj. Torsdagskörning från Gårdstånga. 7 st körde i tuff konkurrans från hockey VM och 
Schlagerfestivalen. 

• 14 Maj. mcQ Lindas mc tur 10 tjejer på MC och en med bil körde till Torup och fikade i det 
fina vårvädret. 

• 2 Maj. Torsdagskörning från Höör. 8 deltagare som körde från Höör till Tjörnarp och tittade på 
ett gammalt tegelbruk. Vidare till Skäralid för fika. Soligt men lite kyligt. 

• 27 April. (Sten)Kul på hjul Ca 100 deltagare. Bilder och Film 

 

• 25 April. Torsdagskörning från Glumslöv 11 Deltagare. Svalt 

• 21 April. Första körningen med ett besök där vi kunde fika och värma oss. 
 Härligt vårväder och 29 deltagare. 

http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17535�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/05/d15-blannetur�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17534�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17633�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17533�
http://gelbmw.webway.se/artiklar.php?mode=3&aid=18509�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/04/stenkul-pa-hjul-2013�
http://www.bmwklubben.se/galleri/2013/04/stenkul-pa-hjul-2013�
http://youtu.be/873XmB_Kpi8�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17532�
http://gelbmw.webway.se/view.php?id=57&p=activities:page&aid=17585�
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