ØSTFYN Rundt på 240 km 
Lørdag den 15. august 2020 startede Østfyn rundt kl 10.00 fra Ishuset ved Nyborg Strand, turen var
arrangeret af Lisbeth, Flemming, Georg, Karen, Berit og Hans Chr.
Det var 35 biler til start, og Flemming tog føringen på 1 del af 3 etaper.
Starten:

1 etape gik fra Nyborg lidt ind i landet med sving og blomster – biodiversitet i grøftekanten

og igennem Kerteminde og sluttede på Munkebo Bakke, hvor der var udsigt både til Kerteminde Fjord og
Odense Fjord. På Munkebo Bakke blev der spist frokost.

2
Efter frokost startede 2. etape hvor vi kørte mod nord via Hindsholm, vi kørte på små veje med god
udsigt, halvvejs nåede vi Fynshoved, hvor vi vendte og igen kørte syd over.

Vi passerede Bøgebjerg badestrand hvor mange strandgæster fik kikket lidt, da alle bilerne kørte forbi.
Slut mål for 2 etape var goldklubben Great Northern, hvor klubben gav kaffe.
Morten (Fra GN) holdt et indlæg, hvor han fortalte om golfklubbens opførelse, stedet og visionerne for
golfklubben. (og hvorfor det var så ”billigt” at spille golf og overnatte på stedet )
For dem som ikke kender GN, så et det Lego´s kapital som har opført stedet for ca. 1 milliard kr.
Kørsel mod Kerteminde fjord

Great Northern
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Efter kaffepausen startede etape 3, og de sidste ca. 80 km, turen gik sydpå fra Kerteminde og syd for
Nyborg.
Etape 3

Nyborg strand

Kl ca. 18 var vi ved vores mål - Nyborg Strand, hvor der var afslutning med spisning for dem som havde
valgt dette.
Alle var nok lidt trætte efter en god lang køretur med masser af sol og varme.
Vi håber alle fik udbytte af Østfyn, som på dagen viste sig fra sin bedste side. Ja ja vi ved godt der var lidt
grå støvskyer, men efter et par vask, er det sikker væk fra bilerne.
3 gode ting ved dagen:
1. Ingen blev væk
2. Lars Krogh, kom pludseligt kørende mod kolonnen??? Jaa, vi siger ikke mere 
3. Fin asfalt på mange af vejene, dog havde de sparet på kanterne, så vi viste bare, hvordan man kører
bil/MX-5 på vejen.

