Otterup 15-02-2021
Ture 2021
Corona har ødelagt det meste af 2020, og jeg er nu nødt til at se på, hvad vi skal lave i 2021,
og hvad der i det hele taget kan lade sig gøre, Vi må jo nok se i øjnene, at det kommer til at
tage helt ind i sommerferien, før alle er blevet vaccineret.
Jeg personligt er rigtig godt træt af, at vi ikke har kunnet nyde vores autocamper i store
dele af 2020. Vi plejer at køre 15.000 til 20.000 km. om året; men sidste år blev det kun ca.
6.000 km og dette kun i Danmark.
Men lad os nu se fremad og håbe det kan blive bedre i 2021. Vi vil gøre vores til, at der kan
blive mulighed for, at vi atter kan komme på nogle dejlige træf eller ture rundt i Danmark
og dele af det øvrige Europa.
Som mange allerede er bekendt med, har vi taget, det der var planlagt i 2020 med til 2021,
og derfor ser det foreløbigt ud som nedenstående.
Ethel og jeg tager sammen med nogle flere vogne på en tur til Bornholm. Vi har fået
billetter til færgen Køge-Rønne og retur til 198 kr. Vi vil køre rundt uden reserveringer på
Bornholm og så tage ind på de steder, vi nu finder egnet. Er der andre, som kommer til
Bornholm i påsken, så kan vi finde et sted at mødes fredag d. 2. april og frem til søndag d. 4.
april. Så kan vi jo få en god påskefrokost og noget socialt samvær. Er i interesseret så skriv
til os, så kommer i på en liste, og så vil i blive orienteret om hvor og hvad, der bliver fundet
ud af. Så kan I ellers bare melde til, så sørger vi for, der bliver arrangeret noget god mad og
et sted vi kan være alle.
1. Tjekkiet fra 24. maj til 3. juni. Turen kan muligvis ikke gennemføres på grund af
Corona. Må den aflyses, vil der blive arbejdet på at få den flyttet til august, mere
herom senere. (Her er der jo desværre en del der har 3.000 Dkr. i klemme fra
tidligere, så jeg vil gøre alt for, at vi kan få denne tur gennemført på den ene eller
den anden måde, så ingen af jer skal miste disse penge. Bliver den udsat, og i på
dette tidspunkt ikke kan deltage, vil jeg hjælpe med at få jeres tur solgt til anden
side.)
2. Sverige – Norge – Sverige er planlagt til 19. juni og frem til 5. juli. Der må vi så bare
håbe, at vi kan få lov til at komme ind i de to lande, og at det vil være forsvarligt. Her
må vi også se tiden an; men jeg håber på, at vi kan køre den som planlagt.
3. Sommertur: Her arbejdes der med en tur i Danmark på ca. 10 / 12 dage i juli 2021
(Mere senere.)
4. Rosenfestival: 5.til 9. august i Bogense

5. Napoli: 6. september til 16. september. Her må det da være så sent på året, så det
kan gennemføres som planlagt.
6. Alsace: 13. oktober til 22. oktober. Også dette forventer jeg kan køres som planlagt.
Da der har været ekstra stor interesse for denne tur, arbejdes der lige i øjeblikket på
at lave en tur mere fra 13. oktober til 28. oktober på samme plads og med samme
program.
7. Vildttræffet som vi plejer at afholde sammen med Otterup Jagtforening forventes at
blive afholdt 6. til 7. november.
8. Nytårsaften: Her vil der atter blive planlagt noget, som vi forhåbentlig denne gang
kan få lov til at gennemføre.
Er der nogen af jer, der har lyst til at lave et mini-træf i jeres nærområde, så giv os besked,
så kan vi hjælpe med at få det markedsført.
Bliver det sådan, at Tjekkiet skal flyttes til oktober, har Ethel og jeg i sinde at køre fra Fyn og
til Tjekkiet Podebrady og efter vores træf der, så stille og roligt at køre over Ungarn til
Italien, og så gennemføre denne tur. Derfra videre til Alsace og retur til Danmark. Det vil
være en tur på ca. 6.000 km, som med de forskellige træf vil vare små 3 måneder.
Alle ture kan naturligvis bookes som enkeltture.

