
 
 

 

Invitation til Gendarmstituren. 

Hermed inviteres alle interesserede til CMS Sønderborgs årlige Gendarmstitur. 

Turen køres i år søndag d. 20. november. 

Vi mødes i klubhuset, Verdens Ende kl. 08.00, hvor der vil blive serveret morgenkaffe med rundstykker. Under 

morgenkaffen vil der blive givet en kort briefing om turen, herunder sikkerheden. 

Vi kører fra klubhuset kl. 09.00 og turen går via to-øren til Vemmingbund, (opsamling) stien til Broager vandværk. Af 

stien til Dynt og af Bønnelandsvej til Mølmark. Videre til Chatrindesminde teglværk og gendarmstien til Nejsvej og 

Nejs Bjerg. Videre til Rendbjerg og Broen ved Egernsund. Her køres ned af stien lige efter passage af broen og under 

denne (opsamling) til Alnor mod Rinkenæs, hvor vi kører ned gennem Campingpladsen til Sandager. Herfra til 

Rønshoved, hvor, der er opsamling på rastepladsen mellem Rønshoved og Sønderhav. Videre til Sønderhav og 

gennem Kollund Østerskov til Kollund Mole. Gennem Kollund skov til Kruså (opsamling). 

Herfra videre af gendarmstien til Padborg, hvor vi gør ophold på cafeteriet ved transportcenteret, hvor der er mulighed 

for at købe mad. Efter opholdet her køres af landevejen hjem. Ved hjemkomsten til klubhuset serveres der suppe. 

 

Der vil være 2 ledsagervogne med på turen, hvor man kan få en taske med, så man kan få tørt tøj på i Padborg, hvis 

ønskes. 

Sidste mand på ruten er en rytter fra CMS der kender ruten og sikrer at der ikke er nogen som glemmes. For alt dette 

betales kun 40 kr. som dækker forplejning og benzin til ledsagervogne m.m. Beløbet betales på dagen. 

Af hensyn til indkøb er der tilmeldingspligt. Bjarne Skov, tlf. 74 43 13 34 / 20 72 23 34, bjarne.skov@email.dk. eller 

Lars W. Sørensen på tlf. 74 42 42 91 / 28 90 36 09, rikke.lars@bbsyd.dk. 

 

Sidste frist for tilmelding er: Mandag d. 14. november. 

 

Med venlig hilsen. 

 Turudvalget. 
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