Her er Blovstrød Banen:

Ud og køre med

Køreplan for 2019
Der køres ordinære tog på følgende dage:
Maj

19 søndag

Juni

2 søndag
16 Søndag
30 søndag

Juli

14 søndag
28 søndag

August

11 søndag
25 søndag

Dansk Jernbane-Klub

September
Oktober

8 søndag
13 søndag (efterårsferien)
20 søndag (efterårsferien)

Togene udgår fra Blovstrød (hallen) kl:
11.00 - 12.00 - 13.00 - 14.00 og 15.00
Retur fra Teglværket ca. 40 minutter senere.
Tur/retur varer ialt godt 45 minutter.
Billetpris tur/retur: Voksne 35 kr Børn 25 kr
se også banens hjemmeside

www.blovstrodbanen.dk

Plantogene udgår fra Blovstrød (1) hallen, hvor der er
P-plads, turen går via Storkevad (2) og Teglværket (3) til
Oskar Jensens Bro (4), som ellers kun kan nås til fods eller
på cykel fra Allerød sø området eller via stierne under
S-banen.
På Teglværket laver vi omløb, d.v.s. vi kører lokomotivet til
togets anden ende, inden vi kører videre til Oskar Jensens
Bro.
Derfra kører vi retur til Teglværket, hvor der er 20 minutters
ophold som kan benyttes til at besøge Postvognen, som
sælger kaffe, kage, juice, is m.v.
Ca. 20 minutter senere kører toget retur t il Blovstrød hallen.
BB Brochure 2019.lwp

2019

Kørsel på Blovstrød Banen
Banen:
Banen er anlagt og drives ved frivillig arbejdskraft af
medlemmer af foreningen BLOVSTRØD BANEN Dansk Jernbane-klub, som er hjemmehørende i Allerød
Kommune. Sporvidden 700 mm og sporet er anlagt med
brugte materialer doneret af 'de store baner'.

Særtog:
Har De ønsker om kørsel på andre dage, f.eks. i forbindelse
med en skovtur eller lignende kan der som regel arrangeres
et særtog. Brug den bestillingsformular, der findes på
banens hjemmeside www.blovstrodbanen.dk..

Bekræftelse:
Når vi har undersøgt, om vi kan skaffe personale og køre på
det ønskede tidspunkt (dette er næsten altid muligt) sender vi
en skriftlig bekræftelse samt oplysning om betaling. Som
regel vil Du modtage bekræftelsen ca. 1-2 uger efter at vi har
modtaget Deres bestilling.
Aflysning:
Forekommer normalt ikke, men Banen forbeholder sig ret til
at aflyse i tilfælde af nedbrud af materiel el. lign., der
umuliggør en bestilt kørsel.
I så fald bortfalder betalingen selvfølgelig, men banen
forpligter sig ikke til at yde nogen form for erstatning
herudover.

Banens længde ca. 1,2 km, med stationer ved Blovstrød
(hallen), Storkevad (Blovstrød Teglværksvej), Teglværket og Oskar Jensens Bro (umiddelbart vest for S-banen i
Allerød Sø området).

Arbejdsdage:
Vi arbejder som regel på banen lørdage kl. 11 - 17 og
onsdage kl. 15 - 17.

Plantog:
Togene køres med lokomotiver enten fra fra roebanerne
eller fra grusgrave og teglværker. Vognene er åbne
roevogne fra Lolland, som er forsynet med bænke.
En tur/retur tager godt 45 minutter.
Banen kører plantog ca. hver fjortende dag fra midten af
Maj til midten af september.
I skolernes efterårsferie kører vi også begge søndage Se
køreplan, kort over banen og billetpriser andetsteds i
denne folder.

Vi skal have at vide, hvornår kørsel ønskes, hvor mange
passagerer der forventes og om Du har specielle ønsker. Det
kan f.eks. være om rundvisning og en 'snak' om banen, det
kan også være et ønske at blive kørt ud - holde frokost - og
blive kørt tilbage senere.
Prisen for særtog beregnes som:

Art
Grundpris for særtog
Voksne á kr. 35,Børn á kr. 25,Ventetid, Timer á kr.
150,Pris ialt:

Antal
1

Kr.
500.00
Du er altid velkommen til at komme og kigge - selvfølgelig
også de dage vi kører.

Måske var det også noget for dig at være med selv?
Blovstrød Banen, April 2019

