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Lars Tankar

När detta skrivs närmar vi oss slutet på årets mc-säsong. Vi har hållit Kick- Off och 
avrostning. Örerunt i Skåne höll vi för fjärde gången. Brunnsparken i Ronneby blev 
målet för denna säsongs sommartur. Bara för att nämna några aktiviteter.

Men innan höstmörkret  sänker sig över Skåne skall vi hinna med att beskåda 
äppeltavlan i Kivik. Första lördagen i oktober är det datum som gäller.

När det kommer till innehållet i vår klubbtidning, GnistGapet, så är det upp till oss 
medlemmar att bidra med detta. Alla bidrag, korta som långa, är välkomna. Ett bidrag
till klubbtidningen skickas enklast och smidigast till:  gnistgapet@ltt.nu

/Lars Nicklasson

mailto:gnistgapet@ltt.nu


LTT håller Kick Off på Spyken.

I vanlig ordning så höll LTT sin säsongs kick off tredje måndagen i mars, 
Detta var andra gången vi höll till på Spykens gymnasieskola i Lund.

 

Huvudtemat för kvällen var demo
av klubbens nya hemsida. Arbetet
med denna har pågått av och till
sen förra sommaren. Riktig fart
blev det inte för än Jörgen sent i
höstas, tog tag i handledningen av
Felix. 

Felix är den gymnasist som vi anlitat för att göra själva implementeringen 
av hemsidan.

Punkt 2 på dagordningen blev en kort presentation av undertecknad om 
våra tankar på lämpliga mål för årets sommartur. Glasriket eller Hallands 
kustväg.

Efter detta vidtog bufféandet i spykens matsal.

/Lars Nicklasson



Säsongens första utochköramöte.

Det har ju inte varit en överdrivet varm inledning på våren i år. Hela mars 
och in över påsken var det vinterväder som gällde. Men måndagen den 2 
april, som råkade va annandag påsk, var det dax för säsongspremiär. Under
dagen sken solen från en klarblå himmel. Men någon värme var det inte. 

När jag anlände till
Circle-K på Norra
Fäladen i Lund höll
sig kvicksilvret dock
en bit över nollan.
Men solen fortsatte
att lysa.

Totalt blev vi tre
tappra som trotsade
temperaturen och gav
oss iväg på en kortare
runda runt nordöstra
Lund via Västra och
Östra Odarslöv, bort
till Hardeberga. 

Där stannade vi till för att njuta av den begynnande solnedgången och 
utsikten över Luna-slätten. Innan vi återvände till civilisationen och 
värmen i Lund.

/Lars Nicklasson



Avrostning på Knutstorp

I år var det andra gången i modern
tid som SMC-skåne anordnade
avrostning på Kuntstorpsbanan uppe
vid Kågeröd. 

Nils Bosrup fixade till det så att vi
LTTare återigen kunde göra en
gruppanmälan. Av någon underlig
anledning var det i år dock betydligt
färre medlemmar som tog chansen
att få genomföra avrostningen.

Efter ytterligare lite
bortfall på grund av
olyckliga omständigheter
var vi 6 tappra som
samlades vid Shell på
Nova i Lund för avfärd
mot Knutstorp. Totalt blev
vi 9 som deltog från
klubben.

Vädret gick det inte att
klaga på när vi ställde upp
oss gruppvis i depån. Solen lyste klart med sin närvaro.

Upplägget var det vanliga med en blandning av lite teori och mycket praktik.

Maten stod Lucys i Lödde för.
/Lars Nicklasson



Tord om Nya hemsidan
Under Kickoff mötet i mars presenterades den pågående ombyggnaden av klubbens 
hemsida. Som annonserat via e-post är nu denna sida lanserad. Nedan några 
skärmdumpar som visar hur den ser ut

Det ligger en del arbete bakom denna sida och vi vill rikta ett tack till alla i projektet 
som medverkat till att denna sida blivit av och lanserats. I korta drag är den mesta 
funktionaliteten från den gamla sidan bevarad, en del funktioner har tillkommit 
medan det som inte är aktuellt har tagits bort. Allt är nu presenterad på ett bättre sätt 
och med ett mer tilltalande utseende.  

Bland nyheter vill vi nämna följande:

 Facebook ”feed”: klubbens Facebook sida visas inbäddad på hemsidan



  Aktuellt: som namnet säger, vad som händer inom klubben

 Aktiviteter (hette Kalender i den gamla sidan) med nästkommande aktiviteter och 
stöd för kartor

 Mycket enklare att skapa bildgallerier

 Översyn av rutiner för hantering av personuppgifter med bakgrund av att GDPR 
införts

 Fördelning av ansvar och uppgifter, den nya hemsidan är byggd på en modern 
plattform som gör det enkelt att hålla sidan a jour

 Översyn och förbättring av datasäkerhet och inloggning till hemsidans 
medlemsavsnitt

 Bättre stöd för presentation på mobiltelefon och surfplatta (en del arbete kan 
kvarstå att få det tipp-topp)

Om du skulle vara intresserad att medverka till att hålla hemsidan levande, bidra med inlägg, bilder
och kanske även filmsnuttar kontakta mailto:webmaster@ltt.nu Har du synpunkter, förslag eller hittar
felaktigheter är du välkommen att skicka in dessa till samma adress.

Facebook grupp
Klubben har sen flera år tillbaka en Facebook grupp där gruppens medlemmar kan diskutera allt
möjligt som har med LTT och MC att göra. Gruppen är öppen, man ansöker om medlemskap, vi är
några medlemmar inom klubben som beviljar medlemskap, modererar och administrerar gruppen.
Adressen till gruppen är: https://www.facebook.com/groups/190221367717014
Välkommen med din ansökan.

Facebook sida
Sen i våras har LTT även en Facebook sida. Denna sida är till för att marknadsföra klubben. Den skall
betraktas som ett komplement till hemsidan. På denna Facebook sida lägger vi upp information om
klubben, evenemang (som speglar kalendern på hemsidan) och annat relevant som förhoppningsvis
gör att ännu fler får upp ögonen för vår förening. Sidan administreras av LTT styrelse.
Adressen till Facebook sidan är: https://www.facebook.com/LundTouringTeam/

https://www.facebook.com/LundTouringTeam/
https://www.facebook.com/groups/190221367717014
mailto:webmaster@ltt.nu


Sommar med LTT

Det har som vanligt hänt en hel del i LTT under sommaren 2018. Här nedan får du en 
liten sammanfattning av höjdpunkterna.

Låt oss börja med
Örerunt Skåne. 

Som alltid numer den 6
juni, som i år inföll på
en onsdag. Solen sken
med sin närvaro denna
dagen. Starten och
målet låg på milstolpen
i Glumslöv.

Rutten började söderut
mot Landskrona. Först
Borstahusen och sedan
citadellet. Sedan bar
det väg österut mot
Trollenäs och Västra
Strö.

Därifrån gick det norrut till Stenestads kyrka upp på Söderåsen där korven väntade.



I somras gjorde vi
även en dagstur upp
på Hallandsåsen till
café utsikten. Solen
var med oss även
denna dag. Närmare
bestämt lördagen den
21 juli. 

När vi så småningom lämnade utsikten valde en del av oss att ta till vänster medan 
andra valde höger. Planerat för en del, men inte för andra.

Så när vi sedan på 
vägen hem söderut 
stannade till vid näset
mellan Rössjön och 
Västersjön för en  
bensträckare och 
fikapaus, var vi en 
något reducerad 
stryka.

Men alla hittade hem.

Första helgen i
augusti var det så
åter dax för
sommarturen. 

I år var målet
mandeltårtans B&B
vid Ronnebys
Brunnspark. Tord
hade lagt ut rutten
som tog oss över
Linderödsåsen upp via Pukavik och Matvik.



I Matvik gick det 
återigen att få sig en 
svalkande glass nere i 
hamnen. 

Det var ju si och så 
med det när vi var där 
senast.

Därefter var det bara en sista etapp kvar 
till Mandeltårtan och dess annex.

På kvällen bjöds det på sommar buffé hos
Brunnsparken restaurang och café.

Kvällen avslutades vi med live-musik på 
Brunnshotellets terrass.

På söndagen ledde Tord oss via sjön Mien till



Vånga för lunch.

Det blev ett sista 
stopp hos 
Humlelyckans 
gårdscafé för 
eftermiddagsfika.

Snipp snapp snut, så 
var den turen slut.

Sommaren 2018 var helt klart en glass-sommar. Sådan intog vi gärna på 
Tullhustorget i Lomma på våra måndagsutochköramöten.

Och i de få fall då glass icke fanns och
få, då finns ju  Donken i Lomma. Men
dom var ju lätträknade sommaren 2018.

/Lars N



Sommarkväll i Smyge .
Onsdagen den 27 juni tog Tord täten på vår årliga kvällstur till smyge.

För aktuell information om 

Lund Touring Team,  LTT 

besök klubbens hemsida: ltt.nu 

PS

Du missar väl inte Kiviksturen.

Det är första lördagen i oktober som gäller.

DS

http://www.ltt.nu/

