
 

Sjællands Motor Veteraners 40 Års Jubilæum. 

Jubilæums løb og Fest lørdag d. 4-8-2018. 

Program for dagen. 

Kl. 8.30 ankomst til Slagelse centrum hvor der udleveres løbsplader 
og turprogram. 

Kl. 9.00 morgenmad på torvet. Køretøjerne udstilles i midtbyen. 

Kl 11.00 er der afgang mod Korsør og opstilling på Korsør torv og 
gågade. 

Her vil vi, som de foregående år, blive beværtet med en luksus 
madpakke og drikkelse til.  

13.30 er der afgang ud i det danske land i vores pragtfulde 
veteraner. 

Kl 15 stopper løbet med vores veteran køretøjer, og man kan så 
drage mod Menstrup kro, hvor vores jubilæums fest skal afholdes.  

Denne dag vil jo blive en lang og begivenhedsrig, så derfor kan man 
leje et værelse på kroen og så evt. tage en slapper indtil middagen 

kl. 18-00. 

Der vil til festen være et 4 mands orkester og top underholdning.     
3 retters menu med vin a libitum indtil desserten er spist. 

 Vi afslutter dagen med natmad  

Pris for alt dette, pr person 

400 kr. = løb, festmiddag og god hygge.  

 



 

500 kr. for et dobbelt værelse på Menstrup kro, inklusiv 
morgenbuffet. 

Så for et par. 400 kr. x 2 = 800 + værelse 500 kr. = 1300.kr  

For enlige 400 kr. + værelse 500 kr. = 900 kr. 

Altså er prisen uden overnatning 400 kr. pr person. 

Tilmelding er bindende og sidste frist er 1-6-2018. 

Tilmelding og betaling på klubbens konto.reg 2300 nr. 
6278659613. husk at skrive navn og medlems nr.  

Alt det kunne jo ikke lade sig gøre hvis vi ikke havde lidt penge på 
vores konto, så I skal vide at der bliver brugt en del til denne dag og 

vi har fået nogle gode rabatter på værelserne, og Slagelse og 
Korsør er meget generøse. 

Bestyrelsen og jeg håber på, at I alle vil støtte op og være med til at 
fejre vores gode klub, hvor vi gerne vil tilbringe mange gode timer 

sammen med hinanden,  

Venligt Hilsen Allan.  

	

		

	

	


