Slagelse / Korsørløbet d. 4 August

Med et deltager antal på 70 biler og 137
fantastiske personer, startede
jubilæumsløbet.
Bestyrelsen mødtes på
Schweizerpladsen kl 7.30 og fik
koordineret dagens opgaver inden de
første deltagere begyndte at komme.
Miller tryk havde sponseret ens trøjer
med klubbens logo på, så bestyrelsen
var ens klædt.
Indtil kl 9.00 ankom de flotte køretøjer i en lind strøm, og blev vist på
plads rund om i midt byen, og der var godt fyldt op skal jeg hilse og
sige.
Kl 9 var der traditionen tro
morgenmad på cafe Caramel, og
Allan Larsen bød alle velkommen og
skitserede kort hvordan dagen ville
komme til at se ud. Alle køretøjer
havde fået udlevereret en net med
løbsplade, en flot kasket med klubbens logo, en nøglering med
klubbens logo, en kuglepen, tursedler og tip en 11’er.
Frem til kl 10.40, hvor de første biler
forlod Slagelse, summede det af liv i
byen. Der var så mange mennesker
der kom for at beundre de flotte biler,
og få en lille snak med ejerne. Jeg selv
snakkede med en mand som var helt
forelsket i en ………., for sådan en
havde han lært at kør bil i.

Kl ca. 11.10 spillede Slagelse garden op på
Nytorv imens de smukke biler blev sendt afsted
mod Korsør. Da de ankom til Korsør, stod Erling
klar til at fortælle de rigtig mange fremmødte lidt
om hver enkelt bil, inden de blev
anvist en plads i gågaden. Her var
der godt nok også trængsel med så
mange biler og mennesker.

KL 12 var Korsør cityforening vært
ved en rigtig fint frokost Box og en øl eller vand. Selvom det kom
20-30 dråber vand imens frokosten blev indtaget, kunne det ikke
sætte en dæmper på dejlige og positive stemning der var over det
hele.

KL 13.30 sendte Stig og Tina alle bilerne afsted enkeltvis med et
lille finurligt start spørgsmål: hvor mange riller har en gammeldags
plade? Og jeg kan afsløre at kun 2 havde det rigtige svar.

Så var det afsted ud på en meget
smuk tur som Allan og Leif havde
lavet. Turen sluttede på
restepladsen ved Rude, hvor der
var en kold øl eller vand og lidt
chokolade. Her blev der grinet og
snakket, hvorefter dem der havde
bestilt overnatning, kørte til Menstrup kro, nogle kørte hjem og fik
sig et bad, og dem der ikke skulle deltage i aftenens fest, takkede af
og kørte hjem.

KL 18.30 mødtes alle til
en velkomst drink, som
for de flestes vedkommende blev indtaget i haven, da der var alt for
varmt indenfor.

Så var det tid til at gå til bords, og alle fandt sig en
plads ved de flotte dækkede borde. Allan bød
sammen med resten af
bestyrelsen, hjerteligt
velkommen og ønskede
at alle fik en dejlig aften.
Imens forret og hovedret
blev indtaget, summede
det af hyggesnak og folk skålede på
kryds og tværs af bordene. Hanne
Andersen havde skrevet en hyldestsang som til klubben som blev
sunget, og pludselig stod der en Vagabond ved et af bordene og
spurgte om ikke der var nogen der lige kunne hjælpe hende med et
punkteret dæk på hendes barnevogn, der holdt jo så meget gammel
skrammel udenfor,

Og så blev der underholdt med sjove
indslag om klubbens formand, kassere
og redaktør. En del af de mandlige
gæster fik også en kvik bemærkning
med på vejen. Et rigtig sjovt indslag
som alle syntes om.
HHHHHH

Senere dukkede en kendt forfatter op, C H
Andersen. Han havde skrevet et lille eventyr om
en veteranklub som han gerne ville fortælle os. De
opmærksomme havde luret at det var
klubbens medlem Jens Damsgaard
der var den kendte forfatter.

Efter en desserten, var der kaffe, the
og kransekage, og der blev delt præmier ud for dagens
konkurrencer. Her skal der lyde en kæmpe stor tak til alle vores
sponsorer. Så blev der spillet op til dans af 4 mands orkestret Pop
and Roll, som spillede musik som rigtig kunne trække folk ud på
dansegulvet.

Da klokken nærmede sig 01.00
blev der serveret natmad. Søndag
morgen var der morgenmad fra kl
8-10 og derefter blev der tjekket ud
fra værelserne og sagt farvel.

Tak til alle for en rigtig dejlig weekend, med en masse dejlige indtryk
og minder vi kan leve længe på.

Leif og Lykke

