
Nordisk Veterantræf for Busser og Lastbiler 2016 

27.og 28. aug. 2016 Havnen og Busmuseet i Skælskør. 
Start: Næstvedvej 76  -   StatoilCenter – Skælskøer AutoElektro Skælskør

 
8.00-9.00     Køretøjernes ankomst og morgenkaffe.   Udlevering af start Nr. til orienteringsløbet 
9.00-9.15     Veteranbus/lastbil med start Nr. 1 sendes ud på ruten, efterfulgt af nr. 2-3-4 o.s.v. 

Tilmelding af veteranbusser og lastbiler  senest 1. aug. med oplysning om bilmærke og 

årgang, gerne med lidt historie om køretøjet til: ov@bushistorisk-selskab.dk  200 kr. pr. 
deltagende køretøj, som indbetales på foreningens konto med Reg. Nr. 6150  Konto: 1511200 
mrkt.: Veterantræf  27.8.        Max. 60 køretøjer efter først til mølle princippet. 
Stig på som passager i en af veteranbusserne der deltager i løbet.  50 kr. voksne. Børn 0-12 år 
gratis iflg. m. voksne. Billet købes ved informationen på startstedet Næstvedvej 76 på løbsdagen 
mellem kl. 08.00 – 09.00  Kom og oplev naturen – samt oplev lyden af en gammel bus.  
10.30-16.00 Rundture i Skælskør med Pariser-bussen.  Start og stoppested på Havnen.           
20,00 kr. for voksne, børn 0-12 år gratis ifølge med voksne. 
10.30-16.00 Hoppeborg og øvrige legeredskaber på den  Grønne Plæne på Havneområdet. 
11.00-16.00 Fra Pandekagebilen sælges frokostpandekager m. fyld, samt pandekager med is 
10.30-17.00 Racing Club Roskilde på P-plads ved Det Røde Pakhus med deres fantastiske  
                       El-drevne minilastbiler og entreprenørmaskiner. Skal ses og opleves.  
10.30-16.30 Udstilling af specielle veterantraktorer på havne området. 
11.00-16.00 Guidet udstilling med modeller af militærfly fra 2.-Verdenskrig. 
11.30-12.30 Efter endt orienteringsløb vender alle veterankøretøer tilbage til havnen,  
                      hvor de bliver opstillet på alle dele af havneområderne.  Havnegade afspærres.  
11-16.00      I madteltet på den Grønne Plæne sælger drikkevarer, kaffe,  grilpølser . 
15.00-15.30 Overrække  1.-2.-3. præmier til de vindende køretøjer af orienteringsløbet. 
15.00-15.30 Udtrækning af vindere i dagens konkurrence`r på Havnepladsen. 
16.00            Mulighed for Tursejlads med Turbåden Skælskør V. Skælskør Fjord, Storebælt og 
                      Retur.  En flot  Sejltur inden spisning og dans i Det Røde Pakhus. 
16.00-16.30 Afsluttes dagens arrangementer og udstillere på havneområderne. 
18.30 00.30 Fest-buffet`  underholdning og dans i Det Røde Pakhus Havnegade 10 i Skælskør. 
                      med underholdning og dans.  250,00 kr. Børn indtil 12 år 125,00 kr. 
                      Arrangementet er åbent for alle, kom og vær med. 
                      Adgang fra kl. 20.00 til musik og dans: 50,00 kr.  
Køb af spisebilletter: Skælskør Vinhandel Algade 6-8 – eller bestilling og betaling direkte  på 
foreningens konto med Reg. Nr. 6150 Konto: 1511200  mrkt. Spisning/dans 27.8.  Husk at notere 
antallet af  ønskede billetter.  Yderligere oplysninger kontakt: ov@bushistorisk-selskab.dk  

Søndag d. 28. aug. kl. 10-16.00  Danmarks Busmuseum Fabriksvej 1 Skælskør. 
Busser og lastbiler fra lørdagen samles – og opleves sammen med museets mange 
veteranbusser, div. museums udstillinger, cafe`, rundture, mini El-drevne lastbiler med mere. 
Udstilling af nye busser sammen med de gamle (busser). Lidt musik og underholdning.                                                                                                                                          
Lastbiler og busser kan overnatte på museet`s  område Fabriksvej 1- mellem lørd./søndag. 
Mulighed for bad og morgenkaffe søndag morgen mellem kl. 8-10.00 Skal Bestilles.             
Madtelt fra 11-15.00 

Begge dage kan man blive F 16 pilot i en ægte F16 simulator.  Prøv det ! 
Oplevelser for hele familien 

Arrangør: Danmarks Busmuseum / Bushistorisk Selskab  
Fabriksvej 1  4230  Skælskør.           

mailto:ov@bushistorisk-selskab.dk
mailto:ov@bushistorisk-selskab.dk

