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Lars Tankar

När detta skrivs är vi mitt i sommaren 2022. Efter två säsonger med pandemin och 
medföljande restriktioner är vi nu tillbaka till nästan normala förhållanden.

Ett tydligt exempel på detta är att vi i mars kunde hålla en säsongskickoff. 

Annars är det mesta som vanligt med måndagskörningar kombinerat med 
heldagsturer runt i skåne.

Så här långt har vi haft rimlig tur med vädret. Men osvuret är bäst.

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 Kickoff

Tisdagen den 29 mars slog vi två flugor i en smäll. Detta med en kombinerad 
säsongskickoff och rabattkväll hos Lillemans mc i Lund.

Tidigare har vi bruka hålla kickoffen på spyken. Men sen sist har Kenth hunnit byta 
stadigvarande sysselsättning. Dock fixade Kenth åter maten från kocken på spyken. 
Som alltid rikligt och gott till bra pris.

https://www.lillemansmc.se/


Efter maten berättade Bengt på Lillemnas om bakgrunden till deras nybygge på 
Gastelyckan. En process på nästen 10 år. Lite om de krav som ställs på återförsäljare i
dagens marknad. Därefter kunde inköp till fördelaktiga priser göras. Samtidigt kunde 
vi studera vad Lillemans har att erbjuda sina kunder.



Tack till alla för en vällyckad kväll. Ett speciellt tack till Lillemans mc för att ni 
ställde upp för oss i Lund Touring Team denna kväll.

/Lars N



LTT i skånes mitt.
Lördagen den 14 maj var det dags för säsongens första heldagstur. Bengt A hade lagt 
upp en lagom lång runda i det mittskånska lövskogsbältet. Ett lämpligt val när bok 
och ek står i sen skiraste grönska här i mitten av maj. I vanlig ordning gick turen från 
Circle-K via Ringsjöstrand till Bosarpssjön. Där vi intog medhavd lunch. Kiosken 
öppnade inte fören vid ett-tiden.



Därifrån gick turen vidare till Andarums alunbruk för köpefika i kaffestugan.

På vägen hem blev det en sista bensträckare vid Harlösa kyrka.
Vi var tillbaka till Circle-K vid femsnåret.

/Lars N



LTT På fordonsträffen i Borgeby.
Det är Borgeby slott som nu gäller vid postpandemins fordonsträffar. Upplägget är 
det traditionella, men omgivningarna är nu mer något mer pampiga.



I Borgeby finns det även plats för fyrhjuliga fordon av olika slags.

Det blev en trevlig kväll i Borgeby som för några av oss avslutades med kaffe och 
kaka i slottsserveringen.

/Lars N



LTTs tättpackade midsommarspurt.
Det blev några hektiska dagar för LTT veckan upp till midsommar. Lördagen den 18 
juni tog Bengt A ledningen vid säsongens andra heldagstur. Denna gång gick turen 
österut. På morgonen såg det något dystert ut vädermässigt. Men framme vid 
Svaneholm bröt solen fram och förblev det sedan resten av dagen.

Riktigt varmt och skönt var det vid havet nedanför Backåkra. Man fick närmast 
medelhavsvibbar med azurfärgat vågsvall och kritvit sand.



Nästa etapp gick till Haväng för glass och kaffepaus.

Hungern stillades till sist  hos Hardys i Höör.

Innan denna dags färd avslutades på Circle-K i Lund. 



Efterföljande måndag stod i regnets tecken. Men det var nästan uppehåll vid 
utochköramötet. Efter Fika med tillbehör hemma hos Olle, kunde vi inför årets 
kortaste natt från Habo Ljung, beskåda solnedgång i norr över Barsebäck och 
Regnbåge över Malmö i söder.



På onsdagen var det till sist dags för årets tur ner till sillavagnen på Smygehuk.

Efter sillen var det dags för fotografering.

Därmed var LTTs spurt inför midsommar 2022 avklarad.

/Lars N



LTTs måndagsturer.
Det är en tradition att vi har utchköramöten på första och tredje måndagen i månaden 
från april fram till och med september ut.Vissa ställen brukar då dyka upp mer eller 
mindre regelbundet på dessa körningar. Ett sådant är till exempel monumentet i 
Billeberga till minne av slaget vid Landskrona den 14 juli 1677.

Men även donken anläggningar brukar få ett besök på måndagskvällar

/Lars



LTT kör Jörgens Mitt Skåne.
Det blev riktigt fint mc-väder den första onsdagen i juli när vi under Jörgen J ledning 
rullade ut från Circle-K med riktning österut för en heldagstur. Efter ett kortare stopp 
vid Harlösa kyrka landade vi strax efter elva vid alunbruket i Andarum för en 
bensträckare.

Därifrån gick turen vidare upp över Linderödsåsen slingrande småvägar. För att nå 
Nävlingeåsen och Skepparslövs golfkro där lunch intogs. Parallellt med att vi gjorde 
Jörgens allmänbildningstest.



Efter köpelunchen gick turen vidare över Nävlingeåsen för att via Höör fortsätta 
färden längs Rönneåns dalgång bort till Ljungbyhed och Lotta på åsens kaffestuga.

Efter fikat och genomgång av resultatet från testet i Skepparslöv. Som Ingvar tog 
hem. Vidtog sista etappen som gick upp och ner på Söderåsen så att vi till sist nådde 
Trollenäs Slott där dagen summerades. 

För min del blev det 30 mil på 10 timmar. Hälften hade spenderats på två hjul.

/Lars



Krångel i Klubbgaraget.

Precis inför påsken behagade smäcklåset i klubbgaragedörren säga upp sig. Det gick 
helt enkelt inte att vrida om med nyckeln i låset. Klart trist läge att inte komma in till 
sin ögonsten när vårsolen nu gjorde sin säsongsdebut.

Nu kunde goda råd bli dyra. Typ inköp av nytt lås med tjugotalet tillhörande nyckar.

Efter kontakt med LKF avtalades ett möte med vaktmästarna uppe på området. De 
bekräftade snabbt problemet. Så efter en stunds letande hittade vaktmästaren en 
huvudnyckel i sina gömmer som mot alla odds, visade sig kunna vrida upp låset i 
fråga. Steg två var då att demontera det krånglande låset för inlämning till reparation.

Som tur var visade det sig att låset gick att laga och de gamla nycklarna  åter 
fungerade som de skulle. Så någon vecka efter påsk var det gamla låset åter på plats. 
Utan att detta kom att åderlåta klubbkassan. Då det visade sig LKF stod för fiolerna 
när det gällde smäcklåset ifråga.

Då kanske någon undrar om klubbgaraget stod olåst över påsken. Men som tur var 
hade vi redundans i form att vårt sjutillhållar dito.

/Lars



Som vanligt samlas  vi på Circle-.K, Norra Fäladen i
Lund inför våra aktiviteter

För aktuell information om 

Lund Touring Team,  LTT 

besök klubbens hemsida: ltt.nu 

PS

Om du undrar:
Mer aktiviteter finn i pipen för resten av 2022 års säsong.

DS

http://www.ltt.nu/

