
D15 Touring 2012 
 

 

 
 
Detta är touringsektionen i Distrikt 15 dvs Skåne och det är vi som kör. 
Mikael Sjunnesson,  mikael.sjunnesson@peab.se 
Joen Widmark, joen@alfa.telenordia.se 
Per-Anders Olsson, p-aolsson@comhem.se 
Jonas Alnefelt, jonas.alnefelt@gmail.com 
Lars Peterson, larspeterson@hotmail.com 
 
De klassiska torsdagsrundorna är förändrade så till vida att vi har ett par nya platser. 
Se BMW loggorna. 
Rundorna på respektive plats är utlagda över hela säsongen. 
Startpunkterna är Glumslöv, OKQ8 norrgående. 
Gårdstånga, Shell. 
Bökeberg, parkeringen väg 108. 
Sjöbo, Bil-Bengtson (vid rondellen). 
Rastplats Vä vid E22 c:a 2 km söder om Kristianstad. 
Detaljerad info finns i D15:s aktivitetskalender. 
 
Här finns en länk till "kylskåpsversionen" av våra aktiviteter. 
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Här kommer lite om hur våra turer blev. 
 
22 April Danska Modellen.  14 Deltagare.  Regn. 
26 April Torsdagsrundan från Glumslöv. 14 Deltagare mellan regnskurarna 
3 Maj Torsdagsrundan från Gårdstånga. 13 Deltagar i ett fantastiskt väder. Härligt. 
10 Maj Torsdagsrundan från Sjöbo.  2 Deltagare och MYCKET regn 
10 Maj Torsdagsrundan från Glumslöv. 1 Deltagare och regn 
13 Maj Äggakagerundan. 26 Deltagare, fantastiska vägar och gott väder. Äggakagan
 var underbar. Bilder här 
22 Maj Lindas mcQ MC-tur. Ca 20 tjejer fantastiskt väder. Bilder finns här. 
24 Maj Torsdagsrundan från Glumslöv. 14 Deltagare, Underbart väder och fikastopp 
 på Trollenäs 
24 Maj Torsdagsrundan från Vä rastplats. 17 Deltagare, Underbart väder med nöjda 
deltagare som provade hojar från Claessons. Bild finns på Claesson motors Facebooksida 
26 Maj Slottsrundan. 30-40 deltagare. Varmt och skönt och mycket trevligt.
 Här finns bilder 
31 Maj Torsdagsrundan från Gårdstånga.  Vi var 9 mc'er det var en fin tur op omkring 
 sønder åsen, men vejeret så ud til at kunne blive til regn men det holdte tørt 
 hele vejen. 
3 Juni Claessons Motors tur till Österlen. ca 25 Deltagare  
7 Juni Torsdagsrundan från Glumslöv.  13 Deltagar o fint väder. 
7 Juni Torsdagsrundan från Vä rastplats m Provkörningshojar. 17 deltagare,
 Soligt men svalt. 
9 Juni Stentur till Svarta Bergen. 19 Touringåkare som mötte 20 grusbusar.
 Fint väder. Här finns bilder 
14 Juni Torsdagsrundan från Bökeberg. 5 Deltagare i växlande väder. 
17 Juni Österlentur med besök på Johannamuseet. 17 Deltagare o mycket vind men 
 inget regn. 

 
 
21 Juni Torsdagsrundan från Glumslöv.  6 Deltagare med bra väder, mycket mygg. 
24 Juni Ryska Rouletten. Har ni hittat hem? Jodå, 6 deltagare på regnvåta vägar 
28 Juni Torsdagsrundan till motorträffen i Spjutstorp. 11 deltagare.  
 Finfint väder och god korv. Bilder finns här 
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5 Juli Torsdagsrundan från Glumslöv. 13 Deltagare som körde Ottarp- S Vram-
 Stenestad- Klippan - Lönnhässle- Rössjöholm-Hjärnarp- Ängelholm. 
 Många fina småvägar. 
5 Juli Torsdagsrundan från Vä rastplats m Provkörningshojar. 7 deltagare.
 Vi fick en fin tur, lagom varmt, ingen sol som stack i ögonen.Färden gick runt 
Ivösjön med paus vid Ivösjöns norra ände och Tosteberga hamn. 

 
 
Torgny blev visst sugen på en ny hoj. 1600-hundran kanske är för stor? 
12 Juli Torsdagsrundan från Sjöbo.  6 Deltagare, Växlande molnighet utan en 
 droppe regn. 
19 Juli Torsdagsrundan från Bökeberg. 4 Deltagare som startade i solsken (nästan) och
 avslutade med att ta skydd från åska och skyfall på Genarps pizzerias 
uteservering. Sen åkte vi hem. 
26 Juli Gert Berghs Smygetur m fika.
 23 Deltagare, fantastiskt väder och delikat fika. Bilder finns här 
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2 Augusti Torsdagsrunda från Sjöbo. 13 personer på 11 hojar. 20 grader.
 Kanonväder! Fika vid Glimmingehus.  

 
När vi kör därifrån är himlen svart och blixtarna lyser upp himlen som ett skådespel över 
sädesfälten.  
Ett fåtal stora vattendroppar träffar oss, sedan blir det ljust igen när vi kör mot Sjöbo. Stora delar 
av Skåne representerat, från Hässleholm till Höllviken, Simrishamn mm. Bilder finns här 
12 Augusti Forsasöndan i Karsefors 
16 Augusti Torsdagsrunda från Sjöbo. 7 Deltagare och 6 hojar. Perfekt väder.
 Varmt och ingen irriterande sol. Vi hamnade på Motorträffen i Spjutstorp igen. 
16 Augusti Torsdagsrunda  från Glumslöv 10 Deltagare. Vilket härligt väder vi 
 hade!Vindstilla och 19 gr inte illa! 
25 Augusti Bjäre Runt med besök på  Lergökarallyt. 
 

 
Vi blev 14 maskiner med en del passagerare och en hund! Vi hade tur med vädret. 
Regnskuren varade i 2-3 min uppe i Båstad. 
30 Augusti Torsdagsrunda  från Glumslöv 7 Deltagare 
6 September Torsdagsrundan från Vä rastplats m Provkörningshojar.  
 Säsongens sista torsdagsrunda från Vä är avklarad.Vi var 8 st som samlades i 
skymningen och tog en tur på slingervägar och backar runt Degberga. Vi var tillbaka strax före 9 
och då var det riktigt mörkt. Lite mysigt med mörkerkörning, men nästa år tar vi nog 
septemberrundan en timme tidigare. 
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13 September Torsdagstur från Glumslöv   8 gr. Det var för kallt med sommarhandskar. 
23 September Stevns klint i Danmark. 21 hojar och 27 deltagare. Fantastiskt fint höstväder. 

 
7 Oktober Äppeltavlan i Kivik  50 st touring motorcyklar mötte 18 st från touringteamet.
 68 hojar körde in i Kivik. Mäktigt och nytt rekord. Vi hade alla slags väder. 
Sol, moln, lite regn, regnbåge och några rejält blöta vägar. Och mycket vind hela tiden. 
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21 Oktober Vacker Hösttur säsongens sista aktivitet med hoj. 
 33 st motorcyklar startade från Gårdstånga. 10-14 grader varmt och vindstilla. 
Blandat asfalt och snäll grus. En lärdom är att reka turen innan, men till slut blev vi riktigt 
duktiga på att vända. 
En eloge till Susanne från Varberg som körde 20 mil för att komma till starten i Gårdstånga, 
körde hela rundan på ca 19 mil och körde 20 mil hem igen. 

 
Bilder finns HÄR 
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