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Den danske rally-elite blev sat
på hårde prøver, da tredje af-
deling af DM lørdag blev kørt 
på vejene omkring Faaborg, 
for føret var glat, og 14 ud af
78 deltagende biler røg af un-
dervejs.
- Den sydfynske afdeling er
toppen af DM, det er noget
alle rallykørere ser frem til,
her handler det om andet end
at give gas, her får man at se,
hvem der kan køre bil, for-
klarer Søren Jensen, Jordløse.
Han stammer fra Diernæs og
kører selv rally i en toptrim-
met Citroën C2 sammen med
makkeren Tue Reenberg, Di-
ernæs.
Det lokale pars bil er tunet op
til at yde 238 hk, og den ac-
cellerer fra 0-100 km/t på bare
fi re sekunder.
Parret er tidligere danske me-
stre, men har skruet en anelse
ned for ambitionerne og køre-
tiden i denne sæson.
Alligevel kørte de deres dyre

legetøj til en fl ot tredjeplads i
deres klasse i lørdags.
Samlet vinder af af løbet  Max 
Christensen, Aalborg, med
Dorthe Ravn, Horsens som
andenkører vandt med snæver
margin foran Christian Jensen

og Søren Tønborg fra Viborg.
DM-afdelinen samlede tu-
sinder af motorinteresserede, 
både på ruterne i Faaborg-op-
land, og til de prøver, der blev
kørt på de afspærrede veje i
Faaborgs industrikvarter.

14 røg af asfalten
Det lokale par Søren Jensen og Tue Reenberg fl øjt lavt under hastighedsprøverne ved Faaborg.

Tue Reenberg og Søren Jensen tjekket noter før start. De stammer begge
fra Diernæs og er gamle skolevenner.                        Foto: Henrik Poulsen.

3000 fandt vej til årets fami-
liedag på Steensgaard i søn-
dags, og det var lige i under-
kanten af, hvad godsforvalter 
Kristian Gernow havde håbet
på - og noget under tidligere
års niveau.
De gæster der dukkede op fi k 
imidlertid en bred vifte tilbud
fra de mange udstillere.
Børnene kunne blandt andet
lave hotdogs i Mogens Hege-
lunds rullende truckerkøkken,
gå på andejagt med laser-
shotgun hos jægerne, skyde
bueskydning og hoppe him-
melhøjt i elastikspring. De
kunne også kigge på Faaborg 
Modelfl yveklubs opvisning i
luftakrobatik. 
Og hvis far og mor ville op
med pungen, kunne hele fa-
milien også få en fl yvetur i en
rigtig helikopter fra Airfoto
Helicopters.
Et nyt indslag i år var en op-
visning med narkohunde ved
Odense Politi. Der var også
andre fi rbenede venner, som
viste, hvad de kunne, således
var der både ponyridning og
kaninhop ved Sydfyns Kanin-
avlerforening.
Og skulle man blive træt af al
ståhejen, så kunne man altid
gå lidt over i stalden og klappe
en kalv.

De voksne kunne blandt andet
se den store biludstilling, 14 
bilmærker var repræsenteret
med det nyeste på markedet.
Også Dammarks Jægerfor-

bund havde fundet vej til ud-
stillingsområdet, blandt andet
for at at informere om forbun-
dets arbejde med blandt andet
vildtpleje. 

3000 var til familiedag

Man kan altid klappe en kalv på Steensgaard.

4-årige Tilde Sørensen fra Horne var til Familiedag på Steensgaard 
med sin familie, og ville gerne have haft dette køretøj fra Scootergården i
Millinge med sig hjem.                                                      Foto: Helle Frehr

Vi har en mening - har du?

Alle virksomheder kan være med - store og små, offentlige og private.
Den vigtigste forudsætning for at deltage i konkurrencen er, at der er
fokus på både trivsel og sundhed på arbejdspladsen. Det kan være
alt lige fra motion i arbejdstiden, frugtordninger, grønne madpakker,
sundhedsordninger og teambuilding.

Hvem kan deltage?
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Sundhedsfestival
Kåringen af vinderen finder sted på en sjov,
anderledes og aktiv dag i Kongens Have

lørdag den 19. september 2009

Tilmelding på
www.fyens.dk/sundhed
senest tirsdag den

15. september 2009
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