
 

DVM lokal afd. FYN byder på årets FYN RUNDT 2018 tur. 

Vi kører på Langeland, Tåsinge og Thurø den 26. og 27. maj 2018. 

 

Overnatning og mødested lørdag den 26. maj 2018: 

Hotel Rudkøbing Skudehavn i Rudkøbing ved lystbådehavnen, hvor vi mødes lørdag senest kl. 

09.00 til afsætning af bagage. 

Herefter er der morgensamling med ruteudlevering i tiden fra kl. 09.00 til kl. 10.00, mens vi 

indtager kaffe/te og et stk. rundstykke m/pålæg. 

Jeg afventer at få en aftale med hotellet om pris på overnatningen fra fredag aften til lørdag 

morgen, så oplys venligst til mig, hvis I har lyst til at komme dagen før. 

 

  Hotel Rudkøbing Skudehavn.  

 

  

 

 

 



Rundvisning for min. 25 personer er bestilt på: 

 

        

 

Vi kører kl. 10.00 mod Tranekær Slot, hvor en rundvisning på Tranekær Slot er bestilt og hvor 

et medlem af familien Ahlefeldt-Laurvig vil stå for den. Rundvisningen forventes at tage 1 

time og 15 min. 

Herefter skal det årlige officielle gruppebillede tages. Det vil ske i slotsgården, hvor vi har 

parkeret vore motorcykler, mens rundvisningen varer. 

Når gruppebilledet er taget, kører vi ned til Restaurant Generalen og indtager den bestilte 

frokost kl. 13.00. 

Frokosten er på Restaurant Generalen: 

  

 

Frokosten består af deres berømte cremet hønsesalat med æble og frisk asparges i cremet 

senneps- og estragondressing samt æblekogt skinke med tilbehør hertil én øl eller én 

sodavand - frokosten er for klubbens regning. 

 



 

Så kører vi igen nogle timer og vender tilbage til hotellet ved 16-tiden. 

Her mødes vi på terrassen i forhåbentlig godt vejr og én øl eller én drink til højst kr. 75,- pr. 

person kan indtages på klubbens regning. 

Middagen indtages kl. 18 og består af en 3-retters menu, der bestemmes af stedets kok.  

Middagen afsluttes med kaffe/te og sødt på klubbens regning. 

Jeres drikkevarer til selve middagen og herefter betaler I selv, som I plejer. 

 

Søndag den 27. maj 2018: 

Morgenmad kl. 08.00 og kl. 10.00 forventes vi alle er klar og parate til søndagens rute og de 

sidste detaljer er gennemgået. 

Madpakkerne fra hotellet medbringes i følgebilen samt de sædvanlige drikkevarer lige så og 

jeg forventer frokosten indtages ved 12.30-tiden. 

Søndagens rute går mod Thurø og en aftale om at få en rundvisning på Walsteds Bådeværft 

A/S er aftalt. 

Når dette er sket og vi har indtaget vore madpakker fra hotellet på bådebroen eller der 

omkring og vi har fået set lidt mere af Thurø, kan vi aftale at weekendens tur afslutter her. 

Ellers vendes næsen mod hotellet, hvor turen afsluttes med afhentning af bagage, biler mv. 

 

Til orientering har jeg fået tildelt sponsorat fra DVM – og det vil sige, at en artikel om selve 

turen fra start til slut er modydelsen samt nogle fotos også – gruppebilledet står Ole og jeg 

for – men skulle man kun have lyst til at være skribent, er vi flere der sikkert kan vedlægge 

nogle fotos. 

Hvem har lyst til at melde sig som denne turs skribent? 

Jeg afventer en tilbagemelding fra GF Veteran Forsikring om sponsorat. 

Har du og din partner fået lyst til at deltage på dette års FYN RUNDT 2018 tur, så tilmeld 

dig/Jer og motorcyklen gerne inden 15. april 2018 – meget gerne før – for der vil igen være 

”først til mølle”, indtil vi højst når 40 personer. 

Prisen er kr. 850,- pr. person i delt dobbeltværelse med toilet og bad. 

Når tilmeldingen er modtaget, vil jeg oplyse dig bankkonto nr., hvortil beløbet skal indbetales 

inden 5. maj 2018. 

 

Har I spørgsmål til årets tur, så kontakt: 

May-Britt Ploug Jantzen på mobil 27202543 eller på mail: mopj@smilepost.dk 

mailto:mopj@smilepost.dk

