
25. april 2015 - kl. 09:00-15:00
på Nakskov Havn

Sæt din bil eller din motorcykel i gear og tag en 
tur til Nakskov. Det bliver en superdag. Det har 
vejrguderne allerede lovet, og vi gentager suc-
cessen fra Sakskøbing i 2013. 

Der er dog et par forandringer:
1. Det er gratis at deltage.
2. Vi kræver ikke tilmelding, men hvis du vil 

have en af de attraktive færgebilletter fra 
Langeland, skal du have fat i os.

3. Vi mødes i hjertet af den snart 750-årige køb-
stad, hvor butikker og restauranter kun ligger 
få skridt væk.

4. Du kan mødes med venner eller skabe nye 
netværk

5. Du kan komme til Skafte-Rasmussens fødeby 
(ham med DKW’erne)

6. Du kan være med til at skabe rammerne for 
det store festfyrværkeri i 2016, hvor vores 
klub og Nakskov skal fejre de helt store ju-
bilæer

Du vil måske møde nogle af vennerne fra træffet 
i 2013, hvor over 260 køretøjer var tilmeldt, og 
hvor vi besøgte det lokale bryghus. 

I år vil vi gemme lidt af krudtet til det store slag, 
men når klokken er 15, er der mulighed for at 
komme med ud i det “ukendte” Lolland. Et sted, 
der ofte bliver gjort grin med - men af folk, som 
ikke kender den lokale egn. 

Det gør de ca. 550 medlemmer af vores klub. 
Vi har formået at skabe en klub i vækst i en tid, 
hvor alle prøver at skære ned. 

Vores lokale klub fylder 25 år i 2016 og viser en 
enorm vitalitet med en kalender, der flyder over 
med arrangementer - og vores klub er meget ofte 
repræsenteret uden for de lokale øer Lolland og 
Falster.

Til træffet i Nakskov vores naboklub i syd være 
repræsenteret, og gad vide om ikke der smutter 
lidt flere med fra det nordlige Tyskland? 

Kontaktperson:
Carsten Andersen, 
tlf. 22 23 34 08 eller 40 59 26 51
mail: formand@lolland-falsters-veteranklub.dk
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Vi håber at kunne holde tallet fra 2013 - altså på den gode side af 
250 deltagere. Og der er helt sikkert mange, der ikke bor her på 
vore smukke øer, som kunne få alletiders dag ud af en tur til Nak-
skov, som på alle måder er meget aktiv. 

Men for at få fat i de attraktive billetter over Langelandsbæltet, er 
det nødvendigt at tilmelde sig og køretøjet til omstående via mail, 
så vi kan få navn, køretøj og registreringsnummer. 

Vi har fået en særlig adgang til bestilling, og når pengene er overført 
til os på Regnr. 6520 Konto 01594248 (Lollands Bank), sørger vi for 
en gyldig billet med 25% rabat.

PRISERNE ER HER:
Langeland-Lolland pr. vej (25. april) Norm special RABAT
Almindelig personvogn 260 kr. 195 kr. 75 kr.
Alm. personvogn med campingvogn 385 kr. 289 kr. 96 kr.
Motorcykel, solo 130 kr. 98 kr. 32 kr.
Motorcykel med sidevogn 190 kr. 143 kr. 47 kr.
Lastbiler max. 14 meter 1118 kr. 839 kr. 279 kr.
Bus max. 14 meter 1160 kr. 870 kr. 290 kr.
Alsfærgen pr. vej (GRÅSTEN - 30. MAJ)
Almindelig personvogn 210 kr. 158 kr. 52 kr.
Alm. personvogn med campingvogn 321 kr. 241 kr. 80 kr.
Motorcykel, solo 123 kr. 92 kr. 31 kr.
Motorcykel med sidevogn 162 kr. 122 kr. 40 kr.
Lastbiler max. 14 meter 613 kr. 460 kr. 153 kr.
Bus max. 14 meter 960 kr. 720 kr. 240 kr.

 
Selv om vi er sent ude, så send det til alle, du kender, som har et 
veterankøretøj. 

Færgepriserne er foreløbig kun aftalt for ovenstående events og kun 
for veterankøretøjer - men vi håber at kunne inddrage alle rederiets 
indenrigs færgerruter og lave en smartere måde at få billetterne på, 
så vi på alle måder kan mødes endnu mere på tværs af Danmark.  
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