
  D15 Touring 2014 
 

 

Sektionsledare Touring 

Mikael Sjunnesson 

042-29 39 32 

0700-890 160 

Skicka e-Mail 

Jonas Alnefelt 

0456-253 53 

0768-35 68 70 

Skicka e-Mail 

Kenneth Svensson 

0413-243 31 

0708-97 79 83 

Skicka e-Mail 

  

Per-Anders Olsson 

040-49 62 43 

0739-76 02 16 

Skicka e-Mail 

Joen Widmark 

046-20 33 99 

0768-67 01 53 

Skicka e-Mail 

KOMMANDE KÖRNINGAR 

Vi tackar alla som har deltagit i årets aktiviteter. 

Per-Anders, Mikael, Kenneth, Jonas, Joen 

Inför nästa år behövs det lite nya friska krafter (De gamla håller på att ta slut) 

Alla ni som har ideer och förslag på touring aktiviteter, hör av er.. 

Frågor, typ jag har en ide men vet inte hur jag ska göra. Hör av er. 

Här finns 2014 års kylskåpsprogram. 

  

mailto:mikael.sjunnesson@erlandssonbygg.se
mailto:jonas.alnefelt@gmail.com
mailto:kennethmc@telia.com
mailto:p-aolsson@comhem.se
mailto:joen@alfa.telenordia.se
http://www.bmwklubben.se/sites/default/files/attachements/201402/d15_touring_2014_v1.pdf#overlay-context=user/2082/activities
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 SÅ HÄR BLEV ÅRETS TOURINGAKTIVITETER 

 12 Oktober, Säsongsavslutning med Sista körningen 

18 st var vi som körde en jättefin runda Eslöv - Skramlan ToR 

 
En tvätt behövs nog innan vintern 

 5 Oktober, den årliga turen till Äppeltavlan i Kivik. Startade 

från Helsingborg, Eslöv, Bromölla, Kalmar och 

Växjö.

 
Man kan inte räkna dem alla, men vi tror att det var ungefär lika många som förra året, ca 120 hojar. 

Total BMW dominans i Kivik. 

Här finns massor av bilder som Niclas Elneus DO för Småland Blekinge har tagit. 

Och HÄR finns mer bilder från gänget som körde från Helsingborg. 

Och HÄR finns en film som Kalle Tivås har tagit på sin färd från Småland till Kivik. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/sista-korningen-med-ett-besok-dar-vi-kan-fika-och-varma-oss
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/appletavlan-i-kivik-fran-helsingborg
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/appletavlan-i-kivik-fran-eslov
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/appletavlan-i-kivik-fran-bromolla
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/d11-appeltavlan-i-kivik
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/d11-appeltavlan-i-kivik
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/10/d11-appeltavlan-i-kivik-2014
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/10/appel-tavlan-fran-helsingborg
https://www.youtube.com/watch?v=rfBiGkrHSN0
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 14 September Österlenrunda med Glas och Museet Kul-på-hjul. 

 
17 st var vi som åket runt på österlenvägarna och som stannade till på Österlens Glasbruk och 

avslutade med Kul på Hjul. 

Här finns mera bilder 

 11 September Kvällskörning från Max, Hyllinge 

 7 September 60 års jubileum av Skåneloppet 1954  

 
Vi var några som besökte museet i Råbelöv. BMW klubben var väl representerad med 27 st bågar. 

Några som inte var av detta märke. Mycket intressant att få lite motor historia av John Murry och 

Rickard Bruzelius. Hoppas fler besöker till nästa år. 

Här finns lite bilder på facebook 

 4 September kvällsörning från Eslöv 

 30 Augusti Bjäre Runt som avslutas på Valhall Park. 

HÄR finns lite bilder 

 28 Augusti Kvällstur från Höör. 22 st körde till Ekerödsrasten och fikade i fantastiskt 

sensommarväder.

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/osterlenrunda-med-glas-och-museet-kul-pa-hjul
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/09/osterlenrunda-med-glas-och-museet-kul-pa-hjul
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-max-hyllinge-5
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/skaneloppet-1954-60-ars-jubileum
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/skaneloppet-1954-60-ars-jubileum
https://www.facebook.com/kenneth.svensson.1401/media_set?set=a.467400430066688.1073741841.100003902054265&type=1
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-statoil-i-eslov-0
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/bjare-runt-med-lergokar-rallyt-samling-statoil-attekulla-helsingborg
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/09/bjare-rundan-2014
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-statoil-i-hoor
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 24 Augusti tur till Ebbamåla Bruk, INSTÄLLD 

 21 Augusti, Kvällskörning från Bromölla 

En regnskur före start, men sen hade vi en härlig tur med mest sol. 

Det var jag och min granne Lasse och Bengt Andersson från Kristianstad. Sen var det två "nya" från 

Hässleholm. 

 14 Augusti, Kvällskörning från Hyllinge 

 7 Augusti, Kvällskörning från Statoil i Eslöv 

 31 Juli, Kvällskörning från Bil Bengtsson i Sjöbo 

15 st var vi som körde till Harlösa kyrka, fikade och beundrade utsikten. Och fick se när ärtor 

skördades med stora maskiner. 

 
 24 Juli, Smygeturen. 26 hojar + 5 passagerare åkte till Smyge och fikade i det fina 

sommarvädret. 

 17 Juli, Kvällskörning från Bil Bengtsson i Sjöbo. 

10 hojar och 13 personer åkte på fina vägar och fikade vid Krageholmssjön. En fantastiskt fin 

sommarkväll där det även bjöds på lite grusåka. 

 
På hemvägen var Sjöbo Marknad i vägen så det fick bli en omväg.  

 10 Juli, Kvällskörning från Statoil, Eslöv 

 3 Juli, Kvällskörning från Hyllinge 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/touring-till-ebbamala-bruk
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-bromolla-0
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-max-hyllinge-4
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-statoil-i-eslov
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-bil-bengtsson-i-sjobo
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/smygeturen
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-bil-bengtsson-i-sjobo-0
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-statoil-eslov-0
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-max-hyllinge-3
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 26 Juni Kvällskörningen från Sjöbo med besök på motorträffen i Spjutstorp 

Det var 12 st på 10 hojar som förstod att efter regn o åska kommer solsken. Fina fordon att titta 

på och god korv. Vad kan man mer begära en torsdagskväll. 

HÄR finns lite bilder  

Och HÄR finns bilder från Torsdagsträffens egen fotograf o vi är med. 

 22 Juni  Äggakagarundan. 

 
Det blev en bra runda med idel glada miner. Vi var 29 st som körde ifrån Hyllinge till Tunneberga 

Gästis i Jonstorp. 

 19 Juni. Kvällskörning från Bökeberg, avslutas med speedway  7 st som inte hade börjat 

midsommarfirandet, åkte till Malmö Motorstadion och såg Gnistorna vinna över Griparn men 47-43. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-sjobo-med-besok-pa-motortraffen-i-spjutstorp
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/06/d15-torsdagskorning-till-spjutstorps-motortraff
https://www.facebook.com/Torsdagstraffen/photos/a.647843945301114.1073741878.205004166251763/647844031967772/?type=1
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/aggakagarundan
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-bokeberg-avslutas-med-speedway
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 14 Juni, Dagstur bland beredskapsminnen i nordvästra Skåne. ca 35 st åkte med Thomas 

och Bosse till Beredskapsmuseet i Djuramossa,  som är Sveriges enda museum i en underjordisk 

försvarsanläggning från andra världskriget: Batteri Helsingborg. 

 
Där fick vi en guidning av Johan Andrée som kunde berätta hur mycket som helst. Bland annat om 

15.2 cm kanonen Maja. 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/dagstur-bland-beredskapsminnen-i-nordvastra-skane
http://www.beredskapsmuseet.com/
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Sen vankades det ärtsoppa ur "snuskburken" 

 
 

Mätta och belåtna åkte vi och tittade på värn 740 i Viken, 

 
ett av 1063 st från Per-Albin-linjen och avslutade i ett hemligt rum i Lanskrona. 

Här finns flera bilder som Thomas Green har tagit. 

 12 Juni, Kvällskörningen har nu kommit till Bromölla. 5 st blev det denna kväll 

http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/06/nagra-bilder-fran-beredskapsmuseets-turen
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-bromolla
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 8 Juni, Waypoint orientering. Ett 20 tal hojar åkte runt o letade Waypoints i mellanskåne och 

hittade massor av nya vägar med hjälp av GPS. Nyttigt och 

lärorikt.

 

 6 Juni, Gammelbumserundan. 

 5 Juni, Kvällskörning från Max, Hyllinge. Bara 4 st. Det var både student och regn den kvällen 

så konkurrensen var stentuff. 

 22-25 Maj. Weekend på Skagen. På resan var det 20 medlemmar som åkte iväg på torsdag 

och hem på söndagen..... 

 
Här finns ett galleri med mera bilder och text. 

 22 Maj, Kvällskörning från Max, Hyllinge. Kent lotsade runt 11 hojar på Hallansdåsens 

sluttningar i en fantastisk försommarkväll. Ett tag var vi utanför Skåne också. Rundan avslutades med 

glass i Munka-Ljungby.  

 15 Maj, Kvällskörning från Statoil, Eslöv. Tio hojjar var vi - med ett par nya medlemmar 

som fick testa på att köra dansk modell - 11,6 Mil var rundan. 

 8 Maj, Kvällskörning från Max, Hyllinge. 6 hojar med 8 pers deltog. 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/waypoint-orientering
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/gammelbumserundan
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-max-hyllinge-2
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/10/weekend-pa-skagen
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/06/skagen-22-255-2014
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/06/skagen-22-255-2014
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/02/kvallskorning-fran-max-hyllinge
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/02/kvallskorning-fran-max-hyllinge
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-statoil-eslov
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-max-hyllinge-0
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  4 Maj  (Sten)Kul på hjul. Ett 60 tal åkare kom till Dalby och tränade på bromsning 

och manöverprov både på asfalt och grus. 

 
En nygammal övning var vändning i backe. Lite läskig men mycket nyttigt. 

 
Här finns fler bilder  

Och ännu flera bilder 

 1 Maj,  Körning till till MC träffen vid Tydingesjön  för träffa av D-11 killarna. Vi var 10 st som 

körde från Höör. 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/stenkul-pa-hjul
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/05/d15-stenkul-pa-hjul-2014
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/05/fler-bilder-pa-kul-pa-hjul-d15
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2014/03/mc-traff-i-tydinge
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 24 April, Kvällskörning från Hyllinge 

Nio hojar och elva deltagare startade i solsken från Hyllinge med kurs Kullabygden. 

Vi klarade regnet men det blev bara tio grader på slutet. Ett fikastopp i Mölle hamn.  

 
 21 April Första körningen samlade ca 23 hojar. HÄR finns mer bilder 

 

 

http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/kvallskorning-fran-max-hyllinge
http://www.bmwklubben.se/aktivitet/2013/12/forsta-korningen
http://www.bmwklubben.se/galleri/2014/04/forsta-korningen-fran-eslov

