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Fynske Motorbaner Villy Poulsen Hent PDF Forlaget skriver: Vi skal bare nogle få årtier tilbage, så stod
tilskuerne skulder ved skulder, når der blev kørt motorløb rundt om i Danmark. På Fyn har der været flere

kendte motorbaner: Fangelbanen, Langesø, Fyns Væddeløbsbane, Odense Speedway og Højbjergbanen, som
hver især har trukket op mod 25.000 tilskuere ad gangen til løb, især i de første 10-15 år efter besættelsen.

Det er historien om en sportsgren, som altid har haft det svært i Danmark, og måske især på Fyn, for ingen af
de en gang så kendte baner eksisterer længere, og i dag kan selv vigtige løb højest tiltrække nogle hundrede
tilskuere. Her er historien skrevet af Villy Poulsen, journalist og forfatter, som beskriver sin egen barndom og

ungdom i især motorcykelsporten. Det er i øvrigt Villy Poulsen´s motorbog nummer 50.

Fynske Motorbaner er på 88 sider, og udmærker sig især ved de mange originale illustrationer, hvor af mange
er hentet i de lokale dagblades fotoarkiver.
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