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Så kom vi igennem en sæson uden 
ret mange klub arrangementer. I 
Juni blev formanden bedt om at 
ville hjælpe med at få et løb op at 
stå til den 15. august, som DHMC 
skulle have lavet. Løbet blev gen-
nemført med stor tilfredshed hos 
deltagerne. N. Kjær Classic var 
klar, og skulle have været kørt i 
september, men dette måtte vi 
desværre aflyse på grund af corona 
situationen, hvor vi mandagen før 
løbet fik at vide fra Fyns Politi, at 
vores plan ved startstedet ikke 
kunne godkendes. I oktober fik vi 
gennemført vores klubaften med 
Frederik Vesti hos FTZ. Der var 
fuldt hus, da vi på det tidspunkt 
kun måtte være samlet 50 perso-
ner. Med hensyn til vores planer for 
2021 vil vi opfordre medlemmerne 
til at møde op på generalforsamlin-
gen for at høre mere om dette  
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Hans Oluf Nielsen 

Classic day 
Den 18. april 2021 vil der på landsplan blive forsøgt afholdt Classic 
day i lighed med i 2019, hvis ellers Coronaen giver mulighed for det. 
En række klubber – pænt fordelt over hele landet – inviterer interesse-
rede til at komme og prøve, at køre et lille løb, som gerne skulle give 
et lille indtryk af hvad et pålidelighedsløb er for noget.  
 
Motorklubben Centrum afholder også Classic day, og starten bliver fra 
Polymeren i Årslev. Der er ingen tvivl om, at mange vil få nok at gøre 
med at finde ruten på kortet, for nu om dage indstiller vi alle jo bare 
GPS´en, og kører efter den. 
Selvom du ikke har en klassisk bil vil klubben gerne se dig til Classic 
day, og så er der jo mulighed for at få genopfrisket sine færdigheder i 
at læse kort.  
 
Der bliver holdt en kort instruktion inden deltagerne sendes afsted på 
den 50 – 60 km lange rute. Mål er også ved Polymeren, hvor resulta-
terne regnes ud. 
Giv lige en melding til formanden, at du kommer.  

Ulrik 



I indkøbscenteret som vi havde parkeret ved, lå der 
bl.a. en mindre vin og spiritus forretning, hvor man og-
så kunne og købe og nyde en kop kaffe, øl, vin eller an-
det drikkeligt. Samtidig kunne man benytte deres toilet. 
Vi undrede os over, at sammenlignet med danske for-
hold, var det slående, hvor mange ansatte der var i den 
forholdsvis lille butik.  
 
Efter morgenmaden var det tid at besøge serviceområ-
det, som var indenfor passende gåafstand.  

 
I tråd med forrige år og i skyggen af terrortruslen, blev 
man ved indgangen kropsvisiteret og undersøgt med 
metaldetektor og ens taske og rygsæk blev undersøgt.  
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Dag 3 Serviceplads og Shakedown  
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På pladsen var der allerede mange besøgende. Flest for 
at se, men også nogle for et blive set, med fantasifulde 
hovedbeklædninger, flag og påklædninger.  
 
Det store teams havde etableret sig med kæmpe pavil-
loner i flere etager. Med aircondition, separat afdelinger 
før kørerne, køkkenafdeling og VIP afsnit.  
 
Især Hyundai havde stablet en imponerende bygning 
op. Her var der en separat indgang for publikum til et 
forhøjet podie, hvorfra man kunne iagttage arbejdet på 
bilerne. På daværende tidspunkt foregik alt i et adsta-
digt tempo, og servicefolkene stod for det meste og 
småsludrede.  

Til transport af alt dette grej stod der ved siden af 
’bygningen’ 3 kæmpe trucks. Når rallyet var slut, kunne 
man så pakke hele molevitten ned og køre hen, hvor 
næste afdeling skulle foregå og sætte det hele op igen.  
 
 



MOTORSPORT  FART MED FORNUFT! 4 

Hos Toyota Gazoo , Ford og Citroen havde man også  

fået stablet flotte pavilloner op, og hvor det var muligt 
at komme ganske tæt på, og endda være heldig at få 
en lille snak med servicemandskabet.  
På pladsen var også en del boder med souvenir, mer-
chandise og beklædning, udstillinger, salg af tuningsud-
styr, madboder m.v.  
 
Og som altid møder man nogen, som man har snakket 
med tidligere år. Denne gang Youkari, som kommer fra 
Japan.  
 
Efter frokost kørte vi mod shakedown som var samme 
sted som i 2018. Et par kilometer før prøven, ved en 
parkeringsplads var vejen afspærret. Her var så indsat 
shuttle busser der kunne transportere os det sidste 
stykke vej.  
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En del af disse busser var 8 personers og den, vi kørte i, 
havde bestemt set bedre dage. Håndtaget til ryglænet 
på den midterste stolerække var brækket af, så det var 
kun de mest slanke der kunne kante sig om på bagsæ-
det. Når der ikke kunne proppes flere passagerer, ryg-
sække m.m. . ind, var det afgang. Skydedøren kunne 

for øvrigt ikke åbnes indefra. Det sidste stykke vej fore-
gik til fods af en jævn stigning op til et publikumsområ-
de ved et par skarpe kurver.  
Her var der opstillet tribune og boder hvor man kunne 
købe mad og drikke, koldt og varmt. En enkelt bod med 
souvenir var også på plads. Yderligere et par toiletkabi-
ner var etableret.  
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Der var allerede mange tilskuere, så en plads på første 
parket var svær at få.  

Ventetiden kunne man passende bruge til at indtage en 
varm grillpølse. Varm rødvin er heller ikke at foragte, 
når det er lidt køligt i vejret. Andre var i gang med at 
save grene af træer, der skyggede for udsigten.  
 
Kl.  1600 gik det så løs.  
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Og som altid er der højt humør og stemning når, delta-
gerne passerer. Hujen, piften, klapsalver og svingen 
med faner.  

 
Efter et par timer tyndede det ud i deltagerne, og nu gik 
det retur til shuttle busserne, som kørte, når de var 
fyldt. Fandt autocamperen og returnerede til p-pladsen, 
hvor det blev tid for aftensmad.  
 

 
 

Ebbe Madsen 
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Klubaften med Frederik Vesti 
Til vores planlagte klubaften i april i forbindelse med 
klubbens jubilæum havde vi fået en aftale i stand med 
et nyt spirende talent Frederik Vesti på vej mod formel 
1, og hans manager Dorte Riis Madsen. Men som corona 
situationen udviklede sig, besluttede vi, at udskyde ar-
rangementet. Det lykkedes derefter at få aftenen gen-
nemført i oktober.  

 
Her fortalte en sympatisk og veltalende Frederik leven-
de om sine oplevelser i sporten. Ikke mindst om det år 
hvor han vandt F3 - FIA Formula Regional Champions-
hip , og hvor han undervejs i sæsonen havde være pla-
get af modgang, blev kørt af banen, uretfærdige dom-
mer kendelser, en bil der pludselig strejkede, og hvor 
han på sidste omgang i det afsluttende løb kæmpede og 
flere gange skiftede føring med sin nærmeste konkur-
rent, for til sidst, tæt på mållinjen nåede at distancer 
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konkurrenten og vinde løbet. Hans iver og entusiasme 
var særdeles smittende og man var ikke i tvivl om, at 
han er en, der vil !! Men der var også en grad af yd-
myghed og ønsket om at lære og at blive bedre.  
 
Hele fortællingen var garneret med slideshow og film-
klip. Vi fik også et indblik i, hvad der må ydes for at 

fuldt ud at hellige sig sin sport. Give af kald på sin ud-
dannelse, og fuld oppakning fra faderen, som solgte sin 
fædrene gård for at kunne støtte sønnen økonomisk.  
 
Dorte, som vi kender fra tidligere, fortalte, at hun 
egentlig definitivt havde besluttet at stoppe med aktivi-
teter relateret til motorsport. Men hun havde alligevel 
ladet sig overtale til at tage handsken op igen påvirket 
af Frederiks ukuelige vilje, iver, gåpåmod, entusiasme 
og talent. Det var også et anselig beløb der skulle stam-
pes op, så hun var på evig jagt efter sponsorer og bi-
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dragsydere. Som hun sagde, var hun gennem årene 
blevet mere tykhudet og accepterede ikke altid et nej 
som endeligt.  
 
Ligeledes fortalte hun, at en af motorsportens grå emi-
nencer, som i al ubemærkethed tager rund og iagttager 
forskellige køreres færdigheder, havde kontaktet Frede-
rik og rost ham for hans talent og samtidig givet ham 
nogle gode råd med på vejen.  
 
Herefter blev der svaret på de mange spørgsmål fra de 
spørgelystne tilhørere.  
 
Det er for omfattende at referere alt, hvad vi fik fortalt, 
men det var en yderst interessant og oplysende klubaf-
ten, som flere har tilkendegivet. Man kunne måske godt 
savne, at flere af klubbens egne medlemmer var mødt 
op.  
 
FTZ havde velvilligt stillet lokaler til rådighed og var 
vært ved kaffe, kage samt øl og vand og arrangemen-
tet blev afviklet fuldt forsvarligt i henhold til gældende 
restriktioner og anbefalinger.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Ebbe Madsen 
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Motor Klubben Centrums  
Ordinære  generalforsamling,  

afholdes på Polymeren Stationsvej 69 Årslev 
Mandag den 11.januar 2021 kl. 19.00  

Dagsorden: 
 

1.    Valg af dirigent og stemmetæller 

2.  Beretning fra formanden om klubbens virksomhed 

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab     

4.    Behandling af indkomne forslag 

5.  Valg af Kasserer: 

     På valg er : Flemming Hesseldal Jensen  

     Valg af bestyrelsesmedlemmer   

     På valg er : Benny Koch 

     Valg af to suppleanter til bestyrelsen 

     På valg er  : Ulrik Hejl og Søren Isaksen  

7.  Valg af revisor og revisorsuppleant 

8.  Eventuelt 

 
Efter generalforsamling vil der blive serveret  

et lille traktement, Hvis dette er muligt  

til den tid på grund af Corona,   

så en tilmelding er derfor nødvendig til  

Formanden senest 7. januar 2021 
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Svar på de tre Spørgsmål…. 
 
1  Hvilken bil køre James Bond i filmen Dr. No ? 
Svar:  Lyseblå Sunbeam Alpine.  
2. Hvilken bil kører James Bond i filmen  
    Diamonds are forever ? 
Svar:  Rød Toyota 2000 Gt  
3. Hvilken bil kører James Bond i filmen  
    You only live twice ? 
Svar :  Ford Mustang Mach 1  
 
Der var flere forskellige svar på de sidste spørgsmål.  
Men Bent Thyme (og hans søn) var enig med mig.  

1 Hvilken af disse dele findes IKKE i en totaktsmotor:  
Knastaksel - Krumtapaksel - Strømfordelerdæksel ?  
 
 
 
                                          

2 Hvornår kom den første Folkevogn til Danmark:      
   1938 - 1948 - 1958 ?  

 
 
 
3. Hvad er den korrekte betegnelse for kardanled på  

forhjulstrukne biler:  
    Telekinetiske led - okkulte led - Homokenetiske led?  
 
 
 
Send svarene til Benny Koch  
på E - mail: gamlebiler@mail.dk 
Vinderen offentligøres i næste blad.  
Der vil være en præmie. 

Tre nye Spørgsmål…. 
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Holdmesterskab i  
 

Motorklubben Centrum har i år deltaget i holdmester-
skabet i Classic-turneringen. Vi slog os sammen med 
KDAK/Fyn, da vi som oftest ikke kunne stille med nok 
pointgivende hold. Ikke desto mindre gjorde vi en god 
figur, og sluttede på en samlet 5. plads, som ses ne-
denfor. Det på trods af, at der har været løb, hvor kun 
et enkelt hold kunne hive point hjem, ud af 3 hold, som 
tæller med.  
 

                      De 6 afdelinger       ialt                          
1 035 DHMC          50 48 50 50 48 48  198  
2 071 RAS / 089 KOM  48 47 48 48 50 50  196  
3 092 SMKG          47 50 47 47 47 47  191  
4 305 IMK            46 46 44 41 44 43  180  
5 066 MKC            45 44   0  46 42 45 180  
6 087 BMC            39 38 46 43 46 44  179  
 

I sidste afdeling i Lemvig var det sågar klubbens nyeste 
medlemmer - Lars Thorup og Charlotte Aaen, som tog 
points hjem til klubben. De sluttede i øvrigt på en sam-
let 6. plads i Danmarksmesterskabet.  
Også i 2021 udskrives der holdmesterskab i CC-Cars 
DASU Classic, og det vil være dejligt, hvis vi kan stille 
med et hold eller 2 mere i turneringen. Det øger vores 
chancer betragteligt for en bedre placering næste år.  
Mød op til Classic day i april, og prøv at køre ruten (du 
kan køre i en hvilken som helst bil), så vil du finde ud 
af, at det egentlig er meget hyggeligt, og at det kunne 
være spændende at tage med os andre ud til løbene.  
 

    
 

Ulrik 
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Sæt kryds i kalenderen... 
JANUAR 

12 GENERALFORSAMLING               MKC 
MARTS 

06 WINTER TRIAL                 DHMC 

APRIL 

18 CLASSIC DAY                 MKC 

24 CC - CARS DASU CLASSIC 1            MKC 
 

MAJ 

16 MOTORSPORTSHOP RALLY SPRINT     MKC 

29 CC - CARS DASU CLASSIC 2            AAS 
 

Se mere på www.mkc-sport.dk  
HUSK 

også at holde øje med vores 
hjemmeside, hvor aktuelle begi-
venheder vil blive annonceret og 
omtalt. Skulle der ske ændringer 
til ovenstående arrangementer 
inden næste nummer af Cen-
trum Posten udkommer, vil det 
ligeledes være på hjemmesiden, 
dette vil blive offentliggjort. 

 



Hans Oluf Nielsen   
Formand  

Hjortegårdsvej 1, 5792 Årslev 

Tlf. 23 61 03 79 

hansoluf@aarslevnet.dk 
 
Peter Bjørnsten  
Næstformand 

Præstevænget 3 5871 Frørup 

Tlf. 65 37 17 47 
peter@bjornsten.dk 
 
Flemming H. Jensen   
Kasserer  

Hybenvænget 8, 5792 Årslev 

Tlf. 21 78 38 95 

gofh@hotmail.com 
 
Ebbe Madsen 

Bestyrelsesmedlem 

Enighedsvej 11 5672 Broby 

Tlf. 29 29 61 73 
ebbe.madsen@privat.dk  
 
Benny Koch 

Bestyrelsesmedlem 

Smedevænget 3, 5792 Årslev 

Tlf. 40 40 58 85 
gamlebiler@mail.dk  

Bestyrelsen 
Kontingent 

Aktive...................................575,00 kr. 
Almindelige………...............300,00 kr. 
Ungdom under 18 år……....300,00 kr.  
Officials................................200,00 kr. 
Støttemedlemmer................200,00 kr. 

Deadlines 
Blad Deadline      Udsendelse 
Nr. 1  08. Marts         15. Marts          
Nr. 2  10. Juni.          20.Juni 
Nr. 3  15. Sept.         25. September          
Nr. 4  08. Dec.          15.Dec 
 
Indlæg må gerne ledsages af billeder. 

Redaktionen forbeholder sig ret til 
at forkorte indlæg eller at dele læn-
gere artikler over flere numre. 

Vi påtager os ikke noget ansvar for 
indholdet. 

Husk at checke vores hjemmeside på 

www.mkc-sport.dk 

Hel side ............................1000,00 kr. 
1/2 side……........................500,00 kr. 
1/4 side……….………….....400,00 kr.  
Bagside.............................  900,00 kr. 
 

Annonce Priser 

16 



Støt vores annoncører - de støtter 

Kontakt: Kent  Hartmann Kristensen på Tlf. 29 43 66 28  
eller  E. mail : kent.mms@gmail.com  

www.madmedsjael.dk 




