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Program & Deltagerliste

10. - 12.  august

Løbets æresgæst Villy Poulsen, her som speaker ved Egeskovløbet i 2014



Egeskovløbet 2018
Velkommen til Egeskovløbet, som i år køres for 51. 
Gang.
  Siden det 1. Egeskovløb i 1968, hvor der ikke var 
flere deltagere end de kunne overnatte på høloftet 
og spise på slottet. Løbet har siden udviklet sig, og 
der er sket forandringer, som dels har været bestemt 
af udefra kommende årsager og dels har været et 
ønske om at bevare en hyggelig ramme om løbet.
  Vi forsøger at holde fast i Claus Ahlefeldts ønske 
om at lave “et arangement, hvor DVM’s medlem-
mer – med damer – kan få et sjovt løb og en festlig 
aften på Egeskov.”
  Igen i år starter løbet på parkeringspladsen foran 
Egeskov Slot og mål er ved gitterporten ved alleen 
op til slottet. Herefter kører deltagerne gennem par-
ken op til den gamle smedje, hvor der bydes på en 
forfriskning som afslutning på turen.
  Festmiddagen er igen i år henlagt til motorcykel-
museet, der i år har fået helt ny opsætning.
  Efter middagen er der præmieuddeling og året 
tøjrindehaver Villy Poulsen vil herefter lade Ege-
skovtøjret gå videre til et medlem, som han mener 
har gjort noget særligt for kammeratskabet i klub-
ben.
  Et sådant løb kan ikke afvikles uden hjælp fra man-
ge frivillige, der udøver et stort stykke arbejde både 
før, under og efter løbet. En stor tak til dem for at 
stille op – flere af dem gennem mange år.
  Også en tak til vore sponsorer, GF-forsikring og 
Bryggeriet Vestfyen, der gør det muligt at holde 
deltagergebyret på et rimeligt niveau, samt Egeskov 
Slot for velvilligt at stille Campingplads, vand og 
EL til rådighed for os, samt lægge hus til aftenens 
fest.
  Vi har bestræbt os på at skabe rammerne for et hyg-
geligt løb for dem der gerne vil deltage og håber I 
får en hyggelig weekend på Fyn.
Løbsledelsen 
V/ Thorben Korsgaard

1968 Kjeld Hansen
1969 Poul Holm
1970 Kai Boilesen
1971 Erik Lindvig
1972 Svend Nissen
1973 Erik Poulsen
1974 Bent Just Olesen
1975 Jens Madsen
1976 ”Ribe Niels”
1977 Marius Poulsen
1978 Poul Kalør
1979 Leif Obbekær
1980 Frede Nielsen
1981 Knud Arhøj
1982 Bent Lemming
1983 Karsten Berthelsen
1984 Viggo Thomadsen
1985 Ejnar Boll
1986 Bengt Olsen
1987 Rita Bach
1988 Peter Søby
1989 Anker Bach Sørensen
1990 Ina Nissen
1991 Nico Hansen
1992 Axel W. Hansen
1993 Kurt Hansen
1994 Svend Aage Mortensen
1995 Alex Juul Hansen
1996 Michael Ahlefeldt
1997 Torben Juul Hansen
1998 Otto W. Lassen
1999 Torben Pedersen
2000 Leif Nowicki
2001 Ove Pedersen
2002 Charles Mortensen
 Birthe Mortensen
2003 Erik Birch
2004 Lars Sørensen
2005 Morten Quistgaard
2006 Helle Storm Sørensen
2007 Ebbe Carmel
2008 Willy Berg Jensen
2009 Lars-Henrik Olsen
2010 Ole Jensen
2011 Christian Schmidt
 Edith Schmidt
2012 Preben Jensen
 Anne Jensen
2013 Jette Søndergaard
2014    Lars Klitgaard
2015 Henning Petersen
2016 Poul Jørss
2017 Villy Poulsen
2018 ??

Tøjrindehaverne
i de første 51 løb.



Program Egeskovløbet 2018

           Campingpladsen er åben fra torsdag eftermiddag
Fredag  17-20     Maskinkontrol ved campingpladsen 
                               Udlevering af rallyplader.

    Lørdag

 08-09.00 

 10.00

 10.30

 14.15 

 15.15

 18.30
 19.00

 21.00

 21.30

 24.00

    Søndag

Morgenbrød kan købes ved motorcykelmusset indtil kl.9

Maskinkontrol ved startområdet på parkeringspladsen foran Egeskov
Udlevering af rallyplader. Opmarchering i startområdet.

Slutinstruktion

Tøjrindehaver Villy Poulsen starter som nr. 1
Pause ved Frøbjerg Baunehøj (45 min.), hvor der udleveres 1 
sandwichbolle og 1 sodavand.

De første cykler forventes tilbage til Egeskov.
Promenadekørsel gennem parken til den gamle smedje.

De sidste cykler forventes i mål.

Motorcykelmuseet åbner for festmiddagen
Middagsbuffet åbner.

Præmieoverrækkelse

Egeskovtøjret overrækkes til næste års æresgæst.

Festen slutter og baren lukker.

Morgenbrød kan købes ved motorcykelmusset indtil kl.9.

Stumpemarked afvikles ved alléen ud for Egeskov´s 
Hovedindgang.
Afrejse fra Campingpladsen.
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Besøg udstillingen 
med en af Europas 

største samlinger af 
veteranmotorcykler 

og -knallerter.

Invester i forsikring til dit 
veteran/klassisk køretøj

Årlig præmie. Ansvars- og kaskoforsikring inkl. statsafgift – Selvrisiko 1.897 kr.

Dagsværdi 
indtil kr.

Veteranbil/-motorcykel Klassisk bil/-motorcykel
Veteranknallert *

Ansvar og kasko Ansvar alene Ansvar og kasko Ansvar alene

50.000 713 / 507 kr *

222 / 158*

1.778 / 1.264 kr *

550 / 391*
Lovpligtig ansvarsforsikring: 

495 kr.** 
150.000 1.112 / 791 kr * 2.777 / 1.975 kr *

500.000 2.649 / 1.883 kr * 6.409 / 4.556 kr *

*Nævnte priser er eksklusiv afgifter og 30 kr i medlemskontigent.
*Priseksemplerne viser præmien før (A/) og efter (/B) fradrag af 2017 overskuddet på knap 29%

**Veteranknallertforsikring er uden medlemsindskud. Prisen er efter 4% overskudstilbagebetaling.

Med blot 100,- kroners indskud ved tegning af police i GF Forsikring, 
deltager du i den årlige overskudsdeling. GF kunder får i 2018 

reduceret præmie med 147 millioner kroner.

GF Veteran tegner ansvars- og kaskoforsikring for bevarings-
værdige originalt opbyggede køretøjer, som er henholdsvis 
35 og 25 år gamle.

Et eventuelt overskud på forsikringen (GF Veteran har haft 
overskud i alle år) anvendes til at reducere præmien i det 
kommende år. Præmien i 2018 er reduceret med 28,9% på 
baggrund af 2017 overskuddet. GF Veteran stiller ikke krav om 
medlemskab af f.eks. veteranklub eller mærkeklub. Anmodning 

om veteran/klassisk forsikring vurderes individuelt. Det er en 
betingelse at andet registreret motorkøretøj til daglig brug haves.

Det forsikrede køretøj kan anvendes til hobbykørsel, maksimalt 
6000 km., i perioden 15. marts til 31. oktober. I den resterende 
periode er det ved kaskoforsikring, forsikret mod brand og 
tyveri. Ved mere end én veteran/klassisk forsikring i GF Veteran 
ydes 25% rabat på samtlige veteran/klassisk forsikrede 
køretøjer (veteranknallerter undtaget).

Priseksempler for veteran/klassisk køretøj

GF Veteran tilbyder forsikringer via GF Forsikring a/s, som er et dansk forsikringsselskab omfattet af Garantifonden for skadesforsikringsselskaber.
Du kan finde de fuldstændige vilkår og dækninger i forsikringsbetingelserne og se priser og forsikringssummer på www.gfforsikring.dk/veteran

GF Veteran
Strandvejen 59 · 2100 København Ø

Tlf. 7224 4198 · gf-veteran@gf-forsikring.dk 

www.gfforsikring.dk/veteran

Medlemmer af GF Veteran kan tegne SOS 

DAH autohjælp for blot 348 kr. i alt pr. år 

omhandlende samtlige forsikrede 

veteran/klassisk køretøjer.


