5. juni, Svebølleturen &
Motorhistorisk køredag
Vi ved ikke hvordan Dora og Holger
gør det, men de havde skaffet
usandsynligt fint vejr, som trak hele
12 biler til Svebølle til formiddagskaffe.

Turen gik gennem det fantastisk varierede og ikke mindst bakkede
landskab. Hvad skal man med bjerge når man har så flot et bakket
landskab.
Sorø havde spærret hele gågaden
(Storegade) af, så bilerne kunne
skråparkere på fortovene med bagenderne mod butiksfacaderne.
Det så meget flot ud, men arrangørerne, DVK og Sjællands Motorveteraner, havde måske ikke lige tænkt
sådan noget ind, at vi skulle klappe
borde og stole ud til den medbragte
frokost. Det endte med at vi indtog
den medbragte ved bageste kofanger
og bagagerum, sådan lidt hver for
sig!

Der var fyldt godt op på gårdsplads
og i indkørslen.

Efter det sædvanlige snakken, drikken kaffe og sparken dæk rullede
kortegen mod Sorø, hvor vi skulle
mødes med flere hundrede andre
veteran- og klassikerbiler.

Det myldrede ganske enkelt med
besøgende, og de sideliggende pizzarier, cafeer m.fl. kunne næppe følge med efterspørgslen.

Flotte biler blev ved at rulle ind, så i
den takt de ankom blev bilerne dirigeret ud i sidegaderne og ind på
akademiets runde græsområde,
hvor vi tidligere har holdt.

Der har nok været 3-400 biler rundt
omkring i byens centrum. Et pænt
udvalg af amerikanerbiler, DKW
Autounion, MG, Triumph, Mercedes, Morris osv. osv.

Arrangementet var kombineret med
noget byfest og dans på torvet, men
vi rullede alle ud af byen ved 16tiden, godt varmet igennem af solen
og mætte af de mange indtryk.

Rover-klubben stillede fint op med
et bredt udvalg af modeller spændende fra en P12 over P4, P5, P6,
400, 600 og 75’ere af seneste (sidste) aftapning.

Det er svært at få øje på krisen, når
man ser flere hundrede højglanspolerede biler præsenteret, men kun
de færreste af bilerne kører til hverdag.
Vi mødte naturligvis også flere gamle kendinge fra både Rover-klubben
og andre mærkeklubber. Rigtig hyggeligt.
Hjem og pudse, polere og i al almindelighed gøre klar til næste træf,
som på Sjælland bliver Gavnø.
Redaktøren

