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Sæsonens sidste tur i klubben…
Det var samtidig vores første tur med MX5-klubben – Tine fik sin ”racing-green” årgang ’00 i marts i år og siden
har vi fulgt med i arrangementerne, men nu skulle det være. Lidt før frokost – nyvasket og støvsuget, den skal
vel se godt ud, første gang den skal ses i selskab med familie-medlemmer – trillede vi afsted mod Maglesø på
Midt-sjælland. Vejret så lidt tungt ud, og vi fik da også en ordentlig skylle undervejs, men det var holdt op, da vi
kom frem. 3 andre biler var allerede parkeret ud for det hyggelige traktør-sted med den fantastiske udsigt ud
over søen. Vi satte os ind og hilste på de først-ankomne, som faktisk alle var nye medlemmer fra i år. Kort efter
kom resten af selskabet – 11 biler i alt var repræsenteret.

Lækkert smørrebrød, vand, kaffe og en hyggelig snak både indenfor og udenfor foran bilerne, som var jævnt
fordelt over MX5s ABC, gjorde, at de først par timer fløj afsted. Der var masser af gode råd til os MX5 nybegyndere – og historier om langture fra de mere erfarne.
Finn og Annette havde planlagt en tur rundt på Sjælland – en tur med masser af små veje med spændende
udsigt over landskaber. Vi fik en hurtig instruktion om kortege kørsel, og så var det afgang. Det så rigtig flot ud
med 11 biler, der snoede sig ud af parkerings-pladsen med retning mod det sydlige Sjælland – og alle
selvfølgelig med taget nede !
Sikken en fornøjelse – vejen var præcis som Mazda-en (og chaufføren) kan li’ det – max 300m lige ud ad
gangen. Vi snoede os rundt på Midt-sjælland, vejene blev mindre og mindre; lidt smådryp kom der også… nå ja
… der var lige en af de lidt større byger, som krævede, at vi alle tog taget på. Vi fandt ud af, at man sagtens kan
trække taget på, mens man triller 20 km/t – altså hvis det er passageren, som gør det

Regnen holdt hurtigt op, og taget kunne komme ned igen – videre sydover mod Ringsted, op så nordpå igen
imod Skjoldenæsholm, gennem skov i efterårsfarver. Det var et smukt syn – både på og uden for vejen !
Videre nord mod Gevninge, og heldigvis var der vejarbejde, så vi var nødt til at køre endnu længere for at
komme op til fjorden – og med Solen i ryggen kørte vi ned mod Roskilde. Danmark er nu ikke så ringe endda,
når man ser den i efterårs-solen fra en MX5.
Vi endte ved Vikinge-museet i Roskilde, hvor de fleste tog en kop kaffe på restauranten med udsigt over
fjorden. Vi måtte dog selv sige farvel her – der var noget med noget indkøb og noget mad – efter 5 timer i
hyggeligt selskab og en fantastisk tur ad smukke veje – trængte dagligdagen sig på.

Heldigvis skinnede solen stadig, så med bagagerummet fyldt af Føtex poser, trillede vi tilbage mod Amager
med taget nede... lidt vemodigt at sæsonen snart er færdig. Og der var da også lige tid til at vaske køre-skidtet

af bilen inden det blev helt mørkt – så nu står den og skinner, mens vi sidder og snakker om, at det helt sikkert
ikke er sidste gang, vi har mødtes med andre MX5 ejere til frokost, tur og hyggelig snak.

Tusind tak til alle der havde brugt tid på at arrangere Maz-dagen !
Tine med co-driver Lars

