
Klubmøde DVK Nordvestsjælland 
 

Næste klubmøde onsdag den 16. august kl. 17.30. Ringstedvej 112, 4300 Holbæk 

Første køretur i DVK Holbæk/Nordvestsjælland udgik fra mødestedet syd for Holbæk, hvor Sigfred Dencker 

havde lagt en rute ad de små veje i omegnen. 15 biler deltog i køreturen, som sluttede ved mødestedet. Her 

havde flere sluttet sig til, så vi var i alt 19 biler med ca. 30 personer til spisning. 

Mødelokalet er blevet flot indrettet, og i dagens anledning var der blomsterbuketter og levende lys. Vejret var 

dog så fint, at vi valgte at spise ude i det fri. 

Efter maden kunne Ole Juel offentliggøre den første vinder af vores tilbagevendende afstemning om det 

flotteste køretøj. Til næste møde den 16. august gentager vi successen med køretur, grill og månedens bil. 

 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stem på din favorit 

I køresæsonen vil vi ved hvert møde lave en 

lille afstemning, såfremt der møder mindst 5 

veteranbiler op. Du stemmer på din favorit, og 

vinderbilens ejer får en flaske rødvin samt et 

foto af sin bil, som kommer til at være i vores 

glasbord! Der er plads til 18 vinderfotos, 

dernæst skifter vi ud. En bil kan kun vinde én 

gang pr. sæson.  

Vinder 21. juni blev Kenno Jørgensens flotte 

tofarvede Buick Special fra 1955. Tillykke. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

16. august 

Vi gentager successen og starter aftenen med en køretur i de gamle biler! Køreturen udgår fra mødestedet 

(Ringstedvej 112, 4300 Holbæk) kl. 17.30. Turens længde 30 - 40 km ad en fastlagt rute i den smukke omegn. 

Kl. 19.00 er vi tilbage ved mødestedet og grillen er klar. Du medbringer selv det, du vil grille inkl. bestik etc. 

samt evt. camping bord og stole. Hvis vejret er til det, spiser vi ude på terrassen. De der ikke kan nå at møde 

kl. 17.30, er velkomne til sædvanlig tid kl. 19.00. 

Ole Juel – Matthies Nissen 


