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Oplev amerikanske biler og mc på den flotte Route 66 Thy 

 
  



Route 66 Thy 

D. 12. juni 

Fra Agger til Hanstholm gennem Nationalpark Thy 
 

 

 

U.S.Car Club Thy Indbyder hermed til en oplevelse med amerikaner biler, amerikaner mc mm.  
De lange øde og lige strækninger igennem Nationalpark Thy kan med lidt god vilje sammenlignes 
med legendariske Route 66 i USA. 

Hvorfor du skal deltage: 

• Du oplever Route 66 Thy og dens lange øde strækninger 
• Du oplever National Park Thy 
• Du møder andre med samme interesse for amerikanske biler og mc 
• Du får gratis morgenkaffe med brød 
• Konkurrencer, flotteste bil/motorcykel, mm 
• Og meget andet 

Program for dagen 

9.00 Ankomst Agger ved Vesterhavshytten, Vesterhavsvej 2, Agger Her er der gratis morgenkaffe. 

10.00 Afgang fra Agger 

10.45 Vi gør ophold i Stenbjerg. Stenbjerg er vært med en pølse til chauffører. Der vil være 
mulighed for køb af øl, sodavand og kaffe. 

11.45 Afgang fra Stenbjerg. 

Vi passerer gennem Vorupør. 

13.00 Ankomst Klitmøller ved Stalden, Vangvej 16. Her er der mulighed for at købe frokost. 

14.00 Afgang fra Klitmøller.  

14.30 Ankomst Hanstholm Centret 
Præmieoverrækkelse  

15.30 Afgang fra Hanstholm. 

Alle tidspunkter skal tages med forbehold. 

  



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

  



U.S.Car Club Thy 
US Car Club-Thy er for medlemmer med interesse for amerikanske biler - og 
ønsker at dele interessen i et godt fællesskab. 

Hver onsdag kl. 19.00 i ulige uger afholder vi klubmøder, hvor der diskuteres, 
sparkes til dæk mm. Når kalenderen og vejret giver os lov, kører vi ture rundt i 
lokalområdet. 

Vi holder til i klubhuset Route 66 på Sundbyvej 3 i Thisted. 

Klubhuset, der oprindeligt var et missionshus, er under løbende renovering og rummer i dag både klublokale 
og værksted med lift 

Nye medlemmer er meget velkomne, hvis du har eller har interesse i en “voksen” US bil.  

Hjemmeside: uscarclub-thy.dk 

Hjemmeside: Route66thy.dk 

Formanden: Ulf Amby tlf 40184411  
Mail: ulf@ulfamby.dk 
Facebookgruppe: Route66Thy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yderligere oplysninger:  
Peter Bak-Jensen Niklas Mouritsen Preben Bjerre 
87552781 
peterbakjensen@gmail.com 

22444258 
falketaxa@gmail.com 

20431389 
pbjerre60@gmail.com 
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