
Invitation 
Til alle i BMI Løb & Motion 

 
Vandre-/løbetur til Hindsgavl Halvøen v/Middelfart 

 
Fra lørdag den 5. oktober 2019 kl. 9.00 til søndag den 6. oktober 2019  

(arrangementet slutter med stor søndagsmorgenbuffet fra kl. 7.00-10.00) 
 

 
 
 
Hindsgavl Halvøen er natur á la carte og ligger helt centralt i Trekantsområdet, nær skov 
og strand og med Hindsgavl Slot i centrum – et smukt sted at løbe og vandre i. 
 
Det første Hindsgavl Slot blev bygget af Valdemar Sejr i 1295, men det, som vi kender i 
dag, blev opført omkring år 1700, og er i dag hotel, kursus- og konferencemødested. 
 
I dag ejer Middelfart kommune en stor del af Hindsgavl Halvøen, og udlagde i 2009 
”Naturparken Hindsgavl dyrehave”. I vil på turen opleve, at Hindsgavl Halvøen gemmer 
på mange spændende historier. 
 
Vi skal bo på Hotel Trinity, Snoghøj – beskriver selv, at de har firestjernet service og 
kvalitet døgnet rundt. Det ligger ved enden af den gamle færgevej, som i over 700 år var 
det vigtigste overfartssted mellem Jylland og Fyn, fordi det er der, de to landsdele smyger 
sig tættest på hinanden – 712 m. 
 
Især fra ca. 1905 til 1935, indtil den gamle Lillebæltsbro stod færdig, var en guldaldertid for 
Snoghøj-Middelfart færgeoverfarten. I dag er den gamle Lillebæltsbro blevet en unik 
attraktion, som en af de få broer i verden, hvor man kan prøve bridgewalking på toppen af 
broens jernkonstruktion. 
 
Programmet: 
 
Lørdag den 5. oktober 2019 
 
Kl. 9.00 Ankomst Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia 
 Kaffe, brød m.m. 
 Velkomst og info om dagen 



 
Kl. 9.30 Klar til dagens løbe- og vandretur 
  
   Løb Der bliver 2 løbegrupper, en på 10-12 km og en på 15-18 km. 

 
Som et nyt ”krydderi” på løbeturen har jeg lavet en aftale med 
Fredericia løbeklub, at de stiller med et par ”forløbere” til hver 
gruppe. De kender de spændende løberuter i området. Jeg tror, 
det bliver en sjov oplevelse for alle. 
(Løberne får mulighed for bad/omklædning, før vi skal mødes til 
frokost). 

 
Vandring Med start fra hotellet over den Gl. Lillebæltsbro, igennem skov og 

langs kysten vil formiddagsturen frem til frokost være ca. 9-10 km. 
Eftermiddagen med en times ”pitstop” på halvvejen ved det 
anerkendte CLAY Keramikmuseum vil være på ca. 5 km 

 

 
 
Kl. 12.30 Frokost i Golfklubben Lillebælts café, der ligger smukt helt ned til Fænøsund/  

Lillebælt. Vi får en klassisk dansk anretning, der er lige så god som vores mor 
lavede det, med en øl/vand til. 

 (Løberne ankommer selv her, arrangerer selv fælles biltransport), Adr, Østre 
Haugvej 130, 5500 Middelfart. 

 
Golfklubben Lillebælt er også en af de få klubber i Danmark, der har en Pay & 
Play golfbane, som ligger smukt ned til vandet – hvis, kunne man jo prøve den 
søndag, inden man kører hjem. 

 
Kl. 13.30 Alle fortsætter vi vandreturen gennem noget af det historiske Middelfart, bl.a. 

det gamle psykiatriske hospital, den middelalderlige Brogade og dens huse fra 
16-1700-tallet, den gamle havn med det over 150 år gamle skibsværft, der 
stadig er i brug, frem til CLAY. 

 
Kl. 14.30 CLAY Keramikmuseum, som er internationalt anerkendt, og alle som har 

været der, siger det skal man se. 
 

CLAY ligger i Grimmerhus, som var enkesæde for Herregården Hindsgavl 
helt tilbage fra 1850’erne og frem til 1921, hvor Middelfart Kommune købte 
det. Fra 1921-1991 var det et eftertragtet pensionat, og i 1994 flyttede CLAY 
ind. 

 
Vi får en fælles 15 min. introduktion, hvorefter vi på egen hånd kan se de 
mange spændende samlinger af keramisk  kunst, herunder også Royal 
Copenhagen Museum, som blev flyttet derover i 2011. 

 



Kl. 15.30 Vi sætter nu kursen mod Hotel Trinity. Undervejs passerer vi Kongebroen, 
tidligere kongeligt færgested mellem Snoghøj-Middelfart, Hotel 
Kongebrogården, der ligger det sted, hvor det første traktørsted fra 1700-tallet 
lå i forbindelse med færgefarten, samt Grimmermosehus. 

 
Kl. 16.00 Eftermiddagskaffe og kage. 
 Indkvartering (løberne skulle havde fået deres efter løbeturen). 
 Egen tid, mulighed for gratis fitness. 
 Afhentning af de biler, der står ved Golfklubbens café. 
 
Kl. 18.40 Velkomstdrink før middag. 
 
Kl. 19.00 Luksus middag, en 3-retters gastronomisk nydelse. De tilbereder alt fra 

bunden med udsøgte friske råvarer, har også eget bageri og konditori. 
 Vin/øl/vand ad libitum frem til kl. 01.00. 
 
Kl. 21.00- ”Træbenet” skal svinges til skøn musik og sang, og hvem kan gøre det bedre 
     01.00 end Rie – hun elsker det, og vi kender hende fra Rebild og Bremen. 
 
Kl. ? Go’nat Ole! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Søndag den 6. oktober 2019 
      
Kl.   7.00- Den helt store morgenbuffet, der er næsten alt, hvad hjertet begærer. 
     10.00 Herefter go’ hjemtur, eller hvad man vil. 
 
Al den herlighed, med klubtilskud, dækker: ophold, al forplejning og drikkevarer som 
nævnt, entre til CLAY og Rie’s livemusik, for kun kr. 1.365,- pr. pers. i dobbeltværelse. 
(Enkeltværelses tillæg kr. 200,- (NB, hvis ønske om ekstra forkælelse kan du komme fra 
fredag kl. 14,00 og få ophold, 3-retters menu og morgenbuffet for kr. 545, pr. pers. i 
dobb.værelse)).   
 
Tilmelding – send mig en mail på henrikvistisen@sbp.dk med navn på deltagerne,  
senest 1. marts 2019 (skriv også ”fredag” på mailen, hvis i vil komme dagen før). 
 
Engang i maj får I en mail om betaling og om, at I skal beslutte, om I vil løbe eller vandre. 
 
(Er du lidt i tvivl, så send mig en mail nu alligevel. Det er først bindende, når man får 
mailen for betaling, men det vil være rart for mig at vide, hvor mange der ca. kommer). 
 
Jeg glæder mig til at se så mange som muligt til en skøn fælles oplevelse – dem kan man 
aldrig få for mange af. 
 
Bedste hilsener 
BMI Løb & Motion 
Henrik Vistisen                                                       ring 40137901, hvis du har spørgsmål 


