Suppeløb 2010
Med uddeling af ” Den Gyldne Kæde”
Søndag den 7. november afviklede Fjordager Idrætsforenings cykelafdeling sin årlige, traditionsrige
”Suppetur” som afslutning på en god cykelsæson med masser af kilometer i benene, og hvor mange
ryttere kan påføre et besejret Alpe d´Huez på CV-et, samt markering af optakten til vintersæsonen
på Mountainbike.
Vi startede kl. 10 i høj sol og næsten ingen vind. Vi var delt op i syv 4-mands hold og skulle så ud
at finde poster efter et Odense kort uden gadenavne og samtidig vise, at der også er noget mellem
ørerne på en cykelrytter, for på hver post skulle der løses en opgave.
At Bjarne Schytte havde lavet en sjov, spændende og kreativ rute fik alle at mærke i løbet af
formiddagen. Vi kom både i H. C. Andersen Skoven, på Gartneriet Fionia i Åsum, et beboerhus i
Tornbjerg, Syddansk Universitetet, Hunderup skoven, Fruens Bøge Station, Zoo, Kunstbygningen i
Munke Mose, Klub 17:48, for at slutte med en lille skydekonkurrence i Bullerup Skytteforenings
lokaler.
Her havde 3 flinke damer, Lilly, Ingelise og Karin, sørget for dejlig varm suppe med lune flutes og
kold hvidvin. Jo, der var også check på det kulinariske. Under spisningen skulle vi have kåret årets
vinder af ”Den Gyldne Kæde” og da formand Rollo rejste sig, blev der helt ro i lokalet, men da han
nævnte navnet Keld Petersen som årets vinder, brød der et taktfast bifald ud, som tegn på en
populær vinder af kæden. Keld Petersen fik den for at være en god, humørfyldt og hjælpsom
kammerat, der især tager sig af de bagerste både til træning og løb.
Keld er desuden selv meget aktiv og er kendt i både ind og udland for sit smittende humør og har
også taget turen til Paris 2 gange foruden en masse andre løb i udlandet.

Senere blev alle hold i Suppeløbet kaldt frem til præmieoverrækkelse og årets vindere blev hold 3
med:
Steen Augustinus - Michael Kragebær - Peder Pedersen - Jørgen Simonsen

Til slut en stor tak til cykeludvalget, suppepigerne, Jens Nørregaard, Dansbo Entreprise for de
mange flotte præmier og ikke mindst Bjarne Schytte for et godt tilrettelagt Suppeløb med nogle
sjove og kryptiske spørgsmål.
Leif Larsen

Bjarne, tilrettelægger af
Supperuten med opgaver

De tre flinke damer der havde styr på suppen.

