
Route 66 Thy- en tradition er født 

Har du nogle sinde tænkt på, at de lange øde og lige strækninger igennem 

Nationalpark Thy med lidt god vilje kan sammenlignes med legendariske Route 66 i 

USA? Under alle omstændigheder var det den ide, der blev fremlagt på USCarClub 

Thys generalforsamling. Ideen om Route 66 Thy for amerikaner biler og mcér var 

født, og et udvalg på 3 blev nedsat. Flere sponsorer var villige, et pænt tilskud fra 

Feriepartners Oplevelsesfonden, opbakning fra Handelsforeningen i Vorupør, 

hjælp fra turistforeningen mm sikrede, at det blev økonomisk muligt. Alt var på 

plads til den 5. juni – dog glemte Lars Løkke lige at spørge os, inden han udskrev 

valg netop den dag. 

Den 5. juni kom, og vi ventede spændt på, hvor mange der ville dukke op. 10 biler kunne gå, 20 så var det 

en succes. Der kom omkring 50 biler og 10 mc. Herefter kunne vi fra arrangørgruppen både kendes på de 

gule veste med logo og det bredde smil! 

Efter velkomstkaffe og rundstykke begav vi os ud på vejene. Stille og roligt kørte vi ad små veje og meget 

afvekslende natur. Langs marker og søer, gennem løvskov og nåleskov for at tage først stop ved Stenbjerg 

Landingsplads ved Vesterhavet. Nogle af de byer, karavanen 

kørt gennem, må have fået fordoblet den månedlige trafik 

gennem deres by den dag! 

Efter Stenbjerg kørte vi herefter til Vorupør, hvor der var gjort 

klar til os. Der var opstillet grill, og der var sørget for god Live 

musik. Bilerne blev parkeret på molen, hvad gjorde synet 

endnu flottere. Der var rigtig mange tilskuere, som benyttede 

dagen til at kigge på vores biler. Vejret var efterhånden blevet 

rigtigt godt, så det var virkeligt hyggeligt at sidde og nyde 

maden, sparke dæk eller få en sludder med de mange tilskuere. 

Der blev i den grad taget fotos og video af vores biler, så 

Facebook har været spammet med fotos af vores biler i dagene 

efter. 

Efter Vorupør kørte vi ud på den lange øde strækning til 

Hanstholm. Her sluttede vi ved Hanstholm Fyr, hvor der var 

kage og kaffe i en lille hyggelig krog. Dagen sluttede med 

overrækkelse af præmie til flotteste biler og mcér. 

Alt i alt en rigtig god dag, hvor der både var oplevelse til 

deltagere og tilskuere. 

Vi er klar igen i 2020 på Fars Dag/Grundlovsdag.  

Håber vi ses. Og denne gang får vi en aftale med statsministeren om ikke at udskrive valg til den dag. 

 

 

 

 

Tak for et super godt arrangement 👍 

og tak til hele lokalbefolkningen for 

deres tålmodighed og opbakning 😃 vi 

ses til næste år.  

Vh American Road Runners 

SÅDAN laver man et cruise. Utroligt at 

det er første gang I har prøvet det. Vi 

har sat x ved grundlovsdag 2020. 

Paul Isvik 

Tusind tak for et virkeligt godt 

arrangement og cruise👍👍 Stort 

respekt for jeres planlægning og 

afholdelse, som lykkes til fulde. 

Vh Karin (Jesperhus) 


