Ut på tur aldri sur !
Bli med RHF avd. Rogaland på tur til Danmark i dagene 7. -10. Okt.
Turen blir som ”i gamle dager” –god tid, - på de gamle smukke,
danske hovedveiene, -via noen små, mellomstore og smukke byer
og selvsagt med vår egen veteranbuss; L-25627
Formålet er en hyggetur hvor vi også besøker 2 av våre ”søsterforeninger”, h.h.v. Bushistorisk Selskab, - garasjen i Skælskør og
Sporvejshistorisk Selskab og deres anlegg: Sporvejsmuseet i
Skjoldnæsholm, - begge med tilhold på Sjælland. Ellers har vi satt av
tid til et besøk på Nyborg Slott, v/Lillebælt.
Her er vår reiseplan:
1.dag, Torsdag den 7. Okt.
Kl. 09.30 Bussavg. Fra Nytorget (Stvgr.) fra Stavanger Byterminal Kl.09.40/korr.
m/Kystbussen fra Stord/Haugesund. –via Rv. 44, fra Sandnes Rutebilst. Kl.10.10, Ålgård
Kl.10.25 -Vi tar en rast på Helleland(Amanda) Kl.11.05 -11.25, Flekkefjord Rutebilstasjon
Kl.12.25 og v/Lyngdal Inn tar vi en pause på ca. 30.min. mellom 13.05-13.35 for litt mat og
drikke.
Kl. 14.50 er beregnet ankomst til ColorLine terminalen i Kristiansand, innsjekking og avgang
med Superspeed Kl.16.15 og med en overfart som tar 3t 30 min., skal det være mulig til både
å få seg et godt måltid, samt å handle litt. Ankomst Hirtshals Kl.19.45 og med noe nødvendig
tid for dokumentbehandling, beregnes bussavg ca. Kl.20.15*)
Vi benytter for det meste vei nr. 190, den gamle hovedveien, -til Aalborg og beregner
ankomst til vårt overnattingssted ca. Kl.21.15/21.30 som for øvrig er Danhostel med
beligenhet på Skydebanevej v/Limfjorden.(Danhostel, Aalborg Vandrerhjem) har i dag mer
moderne værelser enn tidligere, m/wc/bad.
*)Påstigning for evt. reisende fra Østlandet med ColorLines båt fra Larvik (ankomst til
Hirtshals. Kl.17.30

2. dag, Fredag den 8. Okt.
Etter en god natts søvn er det tid for et godt måltid og god tid for ”dansk morgenmad”
Bussavgang er satt til Kl.09.00 og vi finner tilbake til vei nr. 180 som vi da skal kjøre på et
stykke, via Støvring (godt kjent sted for shopping av kjøttvarer i de tider da handle og
weekendturer var populært) -vi følger 180 videre til Rold og tar inn på vei 535 via Arden og
Astrup hvor vi velger vei 519 mot Hadsund hvor vi krysser Mariager Fjord til Hadsund Syd.
Herfra kjører vi på vei nr. 507 mot og gjennom byen Randers. Blir det ikke for mange
”fotostopp” (noe vi nok tar) – er beregnet passeringstid her ca. Kl.11.30
Fra Randers benytter vi vei 511/170 til Skanderborg hvor vi har beregnet ankomst ca.
Kl.12.30 og med 1-en times pause for en god ”beinstrekk” - muligheten for lunsj (eller
frokost som det heter på dansk) og en runde i de sentrumsnære butikkene for litt souvenir, ”Skanderborgminner” - og gjerne noe drivstoff til bussen.
Ferden går videre, nå på vei nr. 170 som for øvrig er den gamle Hovedveien mellom byene
på ØstJylland, -170 fører oss til Vejle hvor vi ”hopper litt innpå” E-45/Motorveien et lite
stykke. Deretter blir det vei nr. 28 og 171 retning Lillebælt hvor vi velger E-20/Motorveien
med retning (Odense) –men ved avkjøring 57 ”hopper” vi av og tar fatt på vei 161 mot
Odense sentrum og Ring02 -160 som fører oss vi små landsbyer retning Nyborg og
Storebæltsbroen med en lengde på ca. 20 km. (Total lengde og selv om den også
”mellomlander” på Sprogø.) Holder vi et fornuftig tempo, skal passeringstiden være ca.
Kl.16.30
Vi velger vi å kjøre til Ringsted og innsjekking på vårt overnattingsted som er Danhostel
Ringsted. Når vi kjører ”i land” på Sjælland, velger vi vei 150 via Slagelse og Sorø med en
distanse på ca. 60 km. og med ank. ca. Kl.17.30 –Bussavgang fra Ringsted til BHS/Skælskør
blir Kl.18.00, distansen er ca. 45-50 km. Her skal vi besøke Bushistorisk Selskab og deres
garasjeanlegg. Under besøket i Skælskør, legger vi til rette for å finne et godt og rimelig sted
hvor vi kan spise middag sammen før vi returnerer til Ringsted.
3.dag Lørdag 9. Okt.
Forhåpentligvis hadde man en trivelig reisedag og et hyggelig besøk hos BHS og dermed en
god natts søvn.
Derfor gjør det god med morgenmat også denne dagen. Deretter sjekker vi ut, får bagasjen i
bussen og tar fatt på dagens program. Vi regner jo med at de fleste vil være med til
Skjoldnæsholm men at noen også har et sterkt behov for litt shopping og ellers ta byen
Ringsted på pulsen en Lørdag formiddag. Butikkene, de åpner alt Kl.09.00 –Skjoldnæsholm:
Kl.10.00

Side 3 forts- Lørdag. 9. Okt. –Ut på tur aldri sur….
Det betyr at vi setter bussavgangen til Kl.09.30 og lar dem som vil til byen få lov til det, de
øvrige reiser til SHS/Skjoldnæsholm hvor vi får en orientering om SHS som organisasjon og
museet, -tar på tur med de kjørende sporvogner og selvsagt ”beskuer” nøye de by –og
forstadsvogner som SHS har i drift og gjerne også en titt innom verkstedsavdelingen hvor de
arbeidet med restaurering av sporvogner og busser . På området er det mulig å få kjøpt noe
enkelt å spise samt drikke.
Kl.11.45 tar bussen av sted til Ringsted C. for å hente de ”handlende” (Kl.12.00) –med tur til
SHS/Skjoldnæsholm hvor også de kan få et blikk på Danmarks største samling av sporvogner
og busser.
Kl.13.00 blir det bussavg. Og vi kjører på vei 14 og 150 mot Storebælt /E-20
På Fyn tar vi av til byen Nyborg og Nyborg Slott (ank. ca. Kl.14.00/14.15 her blir det
omvisning i Danmarks eldste og eneste bevarte kongeslott fra middelalderen.
Avg. ca. Kl.15.30 turen går videre på vei 160 -161, via Odense mot Lillebæltsbroen og
Jylland. Mellom påkjørsel 57 og avkjørsel 60, benytter vi E-20/Motorveien, -vei nr.171 og
Vejlebroen/E-45 frem til vei nr. 13 som er en av de danske primærveiene, nord-sør gjennom
Jylland. Her passerer vi steder som Tørring, Nr. Snede, Pårup samt Viborg, hvor vi kjører på
vei nr. 16 og 517 før vi avslutte dagens kjøring i Hobro.
Med tilstrekkelig pauser underveis, beregnes ankomst til hotellet ca. Kl.19.30 –Vi sjekker inn,
på Danhostel Hobro og ordner oss før vi går på byen for å spise middag sammen og hygger
oss etter beste evne.

4. dag Søndag 10. Okt.
Forhåpentligvis hadde man en hyggelig aften også her og dernest en god natt og passelig
med søvn.
Morgenmat skal man ha også i dag, litt tidligere enn de øvrige dager. Bussavgang blir nok
Kl.08.00 og vi kjører på vei nr. 180 frem til Aalborg og en del av motorveien E-45 til vi har
passert Aalborg hvor vi på nytt tar i bruk den gamle hovedveien, nr. 190 via Brønderslev og
Hjørring og med de aller siste kilometerne til Hirtshals på E-39
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Med en rast og fylling av drivstoff, beregnes ank. til Hirtshals til Kl. 10.45/11.00. Det blir
oppgjør med Told&Skatt, innsjekking og ombordstigning før Superspeeden har avg. Kl.12.15
(Kl.12.45 er det avgang med båt til Larvik, ank. Kl.22.15)
Vi har ankomst til Kr.sand Kl.15.30 og med bussavg. når vi er klarert og alle er på plass, ca.
Kl.16.15 og med helt nødvendige stopp underveis, beregnes retur til Sandnes/Stavanger ca.
Kl. 20.30/21.00 og i god tid for korr. med EkspressRutebilen til Haugesund og Stord.

Priser:
Prisene som her nevnes dekker følgende:
-All bussreise inkl. bomavgifter i Norge, veiskatt i Danmark.
-Båtreise for reisende t/r Kr.sand –Hirtsh. (og omk. for buss t/r v/min 25 pax)
-3 overnattinger v/Danhostel: Aalborg, Ringsted og Hobro. alle værelsene
har bad/dusj og wc. Prisen inkl. morgenmat, Videre er omk. ved besøk hos
BHS Skælskør og aftensmåltid/middag samme sted Fredg. Kveld. Ing.bill. hos
SHS/Skjoldnæsholm og Nyborg Slott på Lørdg.
Kr. 3.190/- pr. pers. for dem som bestiller enkeltrom.
Kr. 2.575/- pr. pers. for dem som bestiller og får dbl. eller 2-sengsrom.
Kr. 2.410/- pr. pers. for dem som bestiller og får 3-sengsrom.
Kr. 2.320/- pr. pers. for dem som bestiller og får 4-sengsrom.
Den reisende selv må bekoste følgende:
Evt. bespisning v/Lyngdal Inn (Ved avreise fra Stvgr./Sandnes sjekker vi
behovet og forhåndsbestiller en ”enkel sak”. Dette er nødvendig for å få
redusere oppholdet)
Bespisning ombord på ”Superspeed” v/utreisen.
Bespisning/lunsj: Skanderborg (Fredag)

Side 5
Lunsj: Lørdag
Middag Lørdag kveld: Hobro (på byen)
Måltid ombord på innreisen.
Bindene påmelding som skal være bet. og registrert innen 26. Aug. 2010 hvor
man oppgir værelseskategori og evt. hvem man reiser/deler rom med. Fullt
navn, kjønn og fødselsår.
Det er mulig å tegne Avbestillingsbeskyttelse:
-den er frivillig men er god å ha i tilfelle sykdom. Pris kr. 50/- pr. pers. Den gir
rett til refusjon v/sykdomsfrafall frem til avreise, mot legeattest.
Avbestillingsbeskyttelse må tegnes innen 1 –en mnd før avreise. Legeattest
må sendes Color Line senest 10 –ti dager etter avreise.

For ytterliggere informasjon:
Pr. tlf. 924 12 966/Svein Emil Stueland (plass kan også bestilles)
Evt. via e-post: svein.emil.stueland@lyse.net (plass best.)
Det er mulig å stige på i Kr.sand. Prisen reduseres da med Kr. 100/- pr. pers.
Tilslutning med ColorLines båt fra/til Larvik : Reduksjon i pris: Kr.100/- pr.
pers. (må bookes hos oss)

Velkommen om bord til en hyggetur.
…med hilsen RHF-Rogaland.

