
Ja, så blev Slagelse – Korsør Løbet igen afviklet i rigtig godt vejr, med 61 køretøjer hvoraf de 8 kom fra 
Lollands-Falsters Veteranbil Klub .
Indskrivning var kl.8.30-9.00 og anvisning til hvor bilerne skulle holde på Nytorv, Rosengade og 
Schweizerpladsen.

Kl. 9.30 Var der velkomst ved formand Allan Larsen samt orientering af dagens program på Cafe Karamel, hvor 
der var morgenkaffe og rundstykker. Derefter tid til at gå lidt på indkøb og lidt snak inden afgang.

kl.11.00 Afgang Rosengade, Schweizerpladsen og Nytorv, hvor Jens Damsgaard og Slagelses borgmester Steen 
Knuth sendte bilerne af sted, inden de kom til Korsør gågade hvor Erling Petersen stod klar til at byde velkommen 
og præsentere bilerne. Stig Madsen og Lars Christiansen var klar til at anvise hvor bilerne skulle holde så alle 61 
biler kunne være der.
Vi holdt i gågaden i ca. 2 timer hvor vi spiste frokost som var sponsoreret af Korsør City forening. Tak for det.

Inden vi fik lov til at køre, var der lige en konkurrence der lige skulle løses. Så var det ellers derudaf i den flotte 
natur omkring Korsør,Halskov,Tårnborg,Svendstrup, Tjæreby,Frølunde Fed, Stillinge Strand, Kirke Stillinge, 
Kildemark, Harrested for til sidst at ankomme til Falkensten gods, hvor der var kaffe og kringle samt slik.
Her var også nogle færdighedsprøver som skulle løses. Rigtigt hyggeligt.

Herefter afgang igen gennem Skørpinge, Seerdrup, Stude, Hulby, Vemmelev, Tårnborg,
Frølunde, Svenstrup for til sidst at nå frem til Storebælt Camping, hvor der var spisning kl.18.00 med musik til 
maden, uddeling af præmier for de konkurrencer vi havde været igennem, og derefter musik og dans til klokken 
23.00 
Slut på en rigtig god og hyggelig dag. En rigtig stor tak skal lyde til bestyrelse, hjælpere med mere, samt en rigtig 
stor tak til sponsorer og til Falkensten gods.
    
    Rigtig mange tak skal I have
                Erling R. Petersen
                   


