Forårskøretur øst 2022 ”Kongernes Nordsjælland” lørdag d. 21. Maj kl. 08:30-17:30:
Så er det blevet tid for årets forårstur i region øst.
Turen i år går rundt i det Nordsjællandske ”Kongernes Nordsjælland” med stop ved/kig til
udvalgte kongeslotte undervejs (Frederiksborg, Fredensborg) . Der satses endvidere på et
museumsbesøg om eftermiddagen hos Gilleleje-gruppen.
Mødetidspunkt og sted:
Kl. 08:30 på adressen Maglegårds Alle 110, 2860 Søborg (Carstens garage, baggården), hvor
klubben er vært for morgenbord.
TILMELDING:
Senest onsdag d. 18. maj kl. 18.00 med angivelse af navn, antal personer og tlf.nr. SAMT om man
deltager i morgenbord – eller vælger at tilslutte sig undervejs på ruten, jf. nedenfor under praktik
Til: Carsten Thylgård, tlf. 30546477 (send gerne SMS) eller e-mail carstenthylgaard@hotmail.com
Praktik undervejs / rute:
Vi kører fra adressen i Søborg ca. 10:00, ad Buddingevej, over Frederiksdal, videre ad Kongevejen
i Lyngby/Holte (vej 201) til Hillerød, hvor vi ca. Kl. 11. laver et kort ophold ved Batzkes Hus /
Batzkes Bakke nr. 1. Med kig til Frederiksborg Slot (hvis nogle nordfra først vil tilslutte sig der er
det ok – giv lige besked). Vi kører videre herfra ca. 11:30 ad
Holmegårdsvej/Fredensborgvej/Hillerødvej mod Fredensborg Slot, hvor vi ankommer ca. 12:00,
og har et kort ophold ved P-plads v/slottet. Vi kører derfra ca. 12:30, til højre ad
Slotsvænget/Sørupvej, retning Sørup (langs Esrum Sø) – og ser om vi finder et passende sted for
at slå os ned, hvor frokosten indtages. Hver især sørger selv for denne forplejning incl. egne
drikkevarer.
Vi sludrer, og spiser. 1- 11/2 time.
Kl. 14:00 hæves taflet, og dem der har lyst til museumsbesøg, kører nu videre ad Sørupvej, til
højre ad vej 6 (retning Hillerød) – til højre i 1. rundkørsel ad Stenholtsvej, retning Nødebo.
Videre til højre ad vej 227 (Nødebovej) til Nødebo/retning Gilleleje – Gillelejevej.
Vejen bliver til Hillerødvej, hvor vi på adressen Hillerødvej 180, svinger ind til besøg hos
”Gillelejegruppen” www.gillelejegruppen.dk - her er der mulighed for at komme på et interessant
besøg hos en entusiastisk forening der har istandsat/hæger om diverse motoriserede køretøjer
med oprindelse fra 2. Verdenskrig. Indgangsbillet, ca. Kr. 125,- er for egen regning. Klubben
afholder ikke denne omkostning.
Afslutning: Ca. Kl. 17:30- 18:00 forventes dagens arrangement afsluttet, og deltagerne kører
herefter hver til sit home-sweet-home-pit.
Vel mødt.
På arrangementskomiteens vegne: Carsten Thylgård / Eugenio Lai.

