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Vinderholdet blev:  Richard, Frede K. og Poul.   
 
Tilberedning og servering af suppen og vinen samt 
den afsluttende kaffe og dejlig hjemmebagt kage var 
som sædvanlig lagt i sikre hænder hos Mariane og 
Lilli. Mange tak til dem.  
Tak til Peder for en veltilrettelagt supperute. 
 
”Den Gyldne Kæde”  
John Dyrvig, formand for Cykeludvalget uddelte 
hædersbevisningen med følgende ord:  
Den Gyldne Kæde går i år til en som altid er klar til 
at hjælpe os med opgaverne, får stor ros for godt 
kammeratskab og ikke mindst for det store arbejde 
med at koordinere Fjordager Cyklings hjælp til 
HCA´s løb og dermed er med til at skaffe 
cykelafdelingen en vigtig indtægt til brug ved 
afdelingens arrangementer. Med denne meget 
fortjente kåring modtog: 
 
 
Jørgen Rasmussen Den Gyldne Kæde for 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lørdag d. 12. oktober blev MTB - sæsonen hos 
Fjordager Cykling skudt i gang. Det var en lille 
måned tidligere end sædvanligt, men det skyldes 
ringe tilslutning til racertræning, når vi når de mørke 
timer i slutningen af oktober. 
Hvad der imidlertid var ganske sædvanligt var, at vi 
startede med den traditionsrige Suppetur - et 
cykelorienteringsløb rundt på en ca. 30 - 40 km 
rundstrækning i Odense og omegn. I år havde Peder 
lagt ruten med 17 poster ude på den sydlige side af 
Odense, hvor der skulle svares på nogle spørgsmål, 
der som sædvanlig stillede krav til deltagernes 
iagttageevne. For hver post der blev besvaret 
forkert, blev der lagt 20 min til køretiden. Ingen af 
de 8 hold med i alt 23 deltagere havde alle svar 
rigtig, se resultater på side 2.  
Efter cykelturen samledes deltagerne i FIF Hytten 
til dejlig suppe og hvidvin. Der var sponsorpræmier 
fra:  
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Suppeturen 2019  - resultater

No Hold Køretid Tillæg Total
min min min

1 4 140 40 180

2 6 173 40 213

3 7 199 20 219

4 1 163 60 223

5 8 190 40 230

6 2 155 80 235

7 3 200 100 300

8 5 DNF   ---
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