
SLAGELSE – KORSØR LØBET 05 AUGUST 2017
Lørdag den 05 august 2017 blev det traditionsrige Slagelse – Korsør løb afviklet.
Sædvanen tro med rigtig god deltagelse, da der var ca. 70 tilmeldt.

Løbet startede med parkering flere forskellige steder i Slagelse bymidte, henholdsvis 
Nytorv, Schweizerpladsen og Rosengade, efterfølgende blev der udleveret løbsplader til 
påsætning på bilerne.
Morgenmadspisningen foregik udendørs på Cafe Caramel på Schweizerpladsen, og da 
vejret artede sig godt var dette en rigtig hyggelig start på arrangementet.

Klokken 1100 gik starten fra Nytorv, dette med åbning af løbet ved borgmester Steen 
Knuth som i dagens anledning med familie deltog i løbet fra Slagelse til Korsør, turen 
foregik i en ”blå” cabriolet af mærket VW Golf, som formand Allan Larsen velvilligt havde 
stillet til rådighed.

Ved afgang var der en kort præsentation af den enkelte deltager, til information for de 
mange tilskuere som var mødt op i Slagelse centrum denne formiddag, for at se de mange 
flotte veteranbiler.

Ved ankomst til Algade i Korsør blev bilerne parkeret på en sådan måde, at tilskuere m.v. 
havde mulighed for at besigtige disse, efterfølgende blev frokosten indtaget på 
picnicmaner ved borde og stole, en lækker frokostmadpakke og forfriskning sponsoreret af 
Korsør by.

Kl. ca. 1330 gik restarten på løbet, dette med en lille opgave, turen gik nu af små veje 
nordpå, for  til slut at lande ved Skipperkroen ved Mullerup Havn, hvor der var to opgaver, 
samt muligheden for en stræk ben pause.

Turen gik herefter videre ind i landet, for at lande ved virksomheden AGJ i Stenlille, hvor 
der var kaffe og lækkert wienerbrød. Direktøren for AGJ Tim Christoffersen gav en 
gennemgang af virksomheden, og der var mulighed for at stille spørgsmål. Det viste sig 
derudover at Tim Christoffersen også var meget interesseret i biler med videre. Ved AGJ 
var der også to små opgaver.
Efter en god hyggestund gik turen det sidste stykke til Slaglille Bjernede Forsamlingshus, 
som var endemålet for løbet. Her var klubben vært ved en forfriskning, inden alle gik ind 
til et meget flot veldækket bord, og en meget lækker menu.

Efter kaffen var drukket, blev vinderne af dagens opgaver kåret, og alle fik en stor applaus 
for dette. Også de arrangerende personer fik en stor hånd, for et godt og alsidigt 
arrangement.

Hen på aftenen var en lang dag forbi og alle kunne køre hjem med en god fornemmelse i 
hovedet og i maven.

Der skal også fra undertegnede lyde en stor tak for et meget flot arrangement, som var en 
stor fornøjelse at deltage i.
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