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Alpetur ved Lillian og Knud Hartmann samt planlægningsmøde i MX5Vest d. 25/11 2012 i Hammel
25 var medlemmer mødt op for at høre Lillian og Knud
Hartmanns meget spændende og inspirerende foredrag om
deres ture i alperne.
Knud startede med at give nogle meget nyttige tips og oplysninger om
nødvendigheder før og under turen. Deres anbefalinger var bl.a. at man
lagde turen i maj/juni eller september da det da både var billigere, ikke
for varmt at køre i åben vogn og bedre plads for andre turister. F.eks. kan
prisen for autotog variere fra ca. 4500 kr. for transport af bil, egen kupe
og morgenmad for 2 personer tur/ retur til 10000 kr. for samme.
Ligeledes havde de erfaret at det er en god ide at lave nogle rutebøger
og overnatnings lister inden man tog hjemmefra samt en god forsikring
og reparationshåndbogen i tilfælde af uheld.
Efter disse og andre nyttige tips og ideer startede Knud med sit lysbillede foredrag. Hvor han meget levende og
inspirerende fortalte om Dolomitterne og især Cella passene, suppleret af nogle fantastiske billeder og skønne
anekdoter fra deres ture. Mange af os fik helt lyst til at starte bilen og køre der ned med det samme.

Inden han fortsatte til anden del, var der en kaffepause hvor Lillian og Knuds bøger og kort ivrigt blev studeret,
mens snakken livligt gik om turdrømme, biler, tidligere ture og stikketøj.
Anden del af Knuds beretninger omhandlede den vestlige del af alperne ned gennem Frankrig og var lige så
spændende og fascinerende som den første halvdel. Ja det er jo nok noget man da bare må prøve mindst en
gang . Hvem ved; måske vil bjergene i Sydeuropa vrimle med danske mx5ère til næste år.
Mange tak til Lillian og Knud for et flot, spændende og
inspirerende oplæg og hvis man ønsker en kopi af
deres rutebøger opfordrede de til at man kunne sende
en mail til Knud hvorefter han vil sende den relevante fil
retur til eget ud print.
Sådan godt inspireret var alle klar til at tale om
næsteårs program i mx5 vest.
Hurtigt summede salen af konkrete forslag og ideer til steder det kunne være interessant at køre i
Af spændende forslag var en ”jule” frokost i februar, en tur med overnatning
på Slukefter Kro, Molsbjerge, Nordfyn , Filsø, Langeland og mange andre gode ideer og steder. Alt sammen
noget der vil blive arbejdet videre med.

Når det endelige program er klar vil det blive at se på hjemmesiderne.

