
   
RUNDT OM  
SØNDERJYLLAND 
28.-29.-30. juli 2017 

PROGRAM - Årets veteran-køretur: 

Fredag d. 28. juli: 
Vi mødes ved Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram, på Herregårdspladsen i løbet af  eftermiddagen, 
og fra kl. 17.30 byder Gram Slot på Aftenbuffet i Herregårdsstalden (for de tilmeldte). 
Kl. 19 kører vi i spredt flok ud af  Sønderjylland for nogle timer til den gamle danske kongeby Ribe 
i Nørrejylland, hvor vi kl. 20 fra Weiss’ Stue på Torvet går med på en Vægterrundgang i den gamle 
bydel. Det officielle program for fredag slutter her omkring kl. 22, og vi returnerer fra Danmarks 
Ældste By til natlogiet i Gram - eller hvor man ellers har booket sig ind. 

Lørdag d. 29. juli: 
Alle skal tidligt op - uanset hvor man kommer fra.  
Der er Morgenbuffet (for de tilmeldte) på Gram Slot i Herregårdsstalden fra kl. 7.30 og udlevering 
af  tur-poser med rutebeskrivelse, kort, TUR-PAS m.v.  Opgiv dit start nr..  
Første start går kl. 9.00 fra Herregårdspladsen og derefter ca. hvert minut.  
Der bliver optaget et ”portrætfoto” af  hvert køretøj ved starten. 

Turen går til den første stempelpost ved Genforenings- og Grænsemuseet nord for Christians-
feld, som holder åbent for os, derefter til den anden stempelpost i Christiansfeld, videre til Ha-
derslev, hvor bryggeriet FUGLSANG leverer en vand til frokosten, derfra til Aabenraa, hvor 
frokostpakken udleveres, så til Dybbøl Banke, hvor en 1864-soldat (dansk!) stempler dit TURPAS, 
ad den skønne Fjordvej til stempelposten i Kollund, videre til museet Mellem Slesvigs Græn-
ser i Rens, hvor der bydes på et ægte overdådigt sønderjysk kaffebord samt en lille erindring fra 
stedet. Når TUR-PAS’et er stemplet af  den lyseblå gendarm, passeres grænsen ved Pebersmark 
(HUSK pas, registrerings- og forsikrings-papirer, sikkerhedsveste m.v. v. kørsel i Tyskland) og vi 
holder ind hos grænsekøbmanden PRISS, som gerne vil kvittere for besøget med en lille ting - 
mere kan købes. Videre ad Grenzstrasse på den tyske side af  grænsen til Süderlügum og passér 
grænsen ved Sæd. Tilbage i Danmark stemples TUR-PAS’et på Torvet i Tønder, og derfra via 
Møgeltønder (gennem Slotsgaden, hvis støddæmperne kan klare brolægningen), Østerby, Visby og 
Bredebro til stempelposten ved Markedspladsen i Løgumkloster. Turens sidste etape går over 
Arrild og Arnum til målet i Herregårdspladsen ved Gram Slot. 

Turen er på små 250 km, og den gennemsnitlige køretid mellem stempelposterne er beregnet til 
under 50 km/t. Ophold på stempelposterne ved Genforenings- og Grænse-museet og ved kaffe-
bordet/museet Mellem Slesvigs Grænser i Rens er sat til 30 min., de øvrige poster til 15 min. Altså 
- bruger du kun 5 min. ved én post, har du 10 min. ekstra, enten til at køre i eller til at bruge ved 
en anden stempelpost/et andet sted, så der er god tid til at nyde hele turen, Turistforeningernes 
inspirerende præsentation af  netop ”deres” by ved stempelposterne, samværet med det gamle køre-
tøj og med ligesindede ude i de  skønne, afvekslende landskaber i nord, øst, syd og vest.  
Formiddagens ”portrætfoto” udleveres ved ankomsten til mål. 
Kl. 19.00 byder Gram Slot på stor Aftenbuffet (for de tilmeldte). I forlængelse deraf  serveres kaffe, og 
midt i hyggesnakken viser vore udsendte fotografer en masse fotos fra hele turen på filmlærredet. 
Dagens officielle program for lørdag slutter omkring kl. 22. 

Søndag d. 30. juli: 
Søndagen indledes med Morgenbuffet (for de tilmeldte)  på Gram Slot fra kl. 9.00-10.30. 
De medvirkende køretøjer udstilles foran Gram Slot fra kl. 9.00, og der er rundvisning på Gram 
Slot (1 ½ time) (for de tilmeldte).  
Søndagens og hele arrangementets officielle program slutter omkring kl. 12. 
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