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Lars Tankar

När detta skrivs är vi inne i december. Även i år blev det ett digitalt årsmöte. Ett sätt 
att hålla utgifterna nere i dessa inflationstider. Så att vi kan avstå från att ta ut 
medlemsavgift för 2023. Dock siktar vi på att hålla en traditionell kick-off i mars.

Förslag på lämpligt ställe för detta välkomnas. Använd gärna länken nedan.

Garageavgiften skall som alltid betalas innan årsskiftet. Vi får se om detta leder till 
lediga platser.

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 kör norrut

När den skånska sommaren visade sig från sin bästa sida, tog Bengt A täten för en tur 
till den norra delen av vårt landskap. Denna gången sikta vi på tykarpsgrottan vid 
Ignaberga. Som alltid blev det kringelkrokiga mc-vänliga vägar norrut. Första stopp 
blev vid glasskiosken i Norra Rörum.

 

Lunchen gick att inhandla i snabbmatstältet vid Tykarpsgrottan. Som sedan intogs 
under lövträdens skugga.

https://tykarpsgrottan.net/


Efter maten sattes kursen västerut. Med målet kaffestugan i Össjö. Ett gammalt 
bekant mål. Bland annat från det stora skyfallet 2021. Men innan vi nådde fram han 
vi med en bensträckare i Bjärnum.

 Skyfall slapp vi denna gången. Så eftermiddagsfikat kunde intas ute i trädgården.

Lars N.



Helgtur till Karlshamn.

Då alla numer har fått möjligheten 
att bli vaccinerade mot coviden, 
vågade vi på oss att återuppta LTTs
helgturer. 

Denna gång blev Karlshamn det 
utvalda målet.

Efter rekning, kom vi fram till att 
Karlshamns vandrarhem erbjöd en 
bra avvägning mellan komfort och 
kostnad, Enklare hotellstandard till
bra pris.

Vald rutt till Karlshamn siktade på en 6 timmars tur på utvalda småvägar norrut där vi
rundade sjön Immeln. Men redan på vår väg mot Fogdarp där Nils anslöt hade vi 
blivit uppgraderade till Hotell Karlshamn till oförändrat pris. Det var bara att tacka 
och ta emot.

Medhavd lunch intogs vid Immelns södra strand. Allt medan Sparbanken Skåne 
sponsrade de som så önskade, att springa längs med och simma tvärs över sjön ifråga.



Efter att ha rundat Immeln gick turen vidare in i Bleking där vi passerade Olofström 
och sedan tog sikte på Mörrum. Längs vägen strax efter Gränum stannade vi till vid 
Ugglebodasjöns camping för glass och dricka paus.

Vi fortsatte sedan österut via Asarum och vidare norr om Karlshamn för att nå fram 
till hamnpromenaden där hotellet var beläget.



 

Kvällen tillbringade vi på KarlshamnsTerrassen.

Efter en stadig hotellfrukost blev det dags att söka sig söderut. Vi valde att följa 
kusten till att börja med. Dock skippade vi Listerlandet och valde istället att köra via 
Gammalstorp. 

En felkörning i Sölvesborg ledda oss till en bensträckare vid Tredenborgs badplats.

Tillbaka till skåne vek vi ner mot Åhus via Nymölla och Trolleljungby. I Åhus 
passade vi på att tanka innan vi fortsatte ner till hamnen för köpelunch.



Stärkta av maten valde vi utvalda småvägar över Linderödsåsen , där vi bland annat 
passerade förbi Degeberga, Huaröd, Långaröd och Östraby för att lagom till 

eftermiddagsfikat rulla in på Öveds Kloster. Sedan återstod bara att fortsätta västerut 
till Gårdstånga där var och en vek av mot sitt håll.

Lars N



Kivik 2022
Första lördagen i oktober är sedan länge vikt för en tur till Äppeltavlan i Kivik.
 

Dock har ovannämnda saknats de senaste åren. Och i år var den flyttad ut på landet, 
halvvägs till Stenshuvud. Så vi fick nöja oss med en något mindre utgåva.

Men Buhres och sillaluckan finns ju kvar.

Lars N



LTT håller glasspaus i Lomma





Och när Glassäsongen är förbi……..

För aktuell information om 

Lund Touring Team,  LTT 

besök klubbens hemsida: ltt.nu 

PS

Om du undrar:
Planering och förberedelser inför 2023 pågår .

DS

http://www.ltt.nu/

