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Svar på de tre Spørgsmål….
1. Hvad var der specielt ved frontspoileren
på BMW 2002 turbo?
Svar: Spejlvendt skrift på BMW spoileren
2. Hvornår blev det påbudt at bruge styrthjælm
ved kørsel på knallert?
Svar: Knallertkørere skulle bruge styrthjelm fra 1 juni 1975
3. Hvilken bil blev kaldt Pygmæambulancen?
Svar : Lloyd 400 st.car blev kaldt pygmæambulance, p.gr.a.
Størrelsen og 2 takt lyden.
Vinder må denne gang være :Poul Maler Larsen.
Der var kun 3 besvarelser sidst.
Ingen af dem var helt rigtige.

Svar på tre Spørgsmål….
1 Den mest kendte 4 hjulstrækker er amerikanske
JEEP. Hvad hedder 4 hjulstrækkeren som svenske
VOLVO laver?
2. Hvad kalder tyske DKW deres 4 hjulstrækker?

3. Hvor blev VOLVO modellerne 340 og 360 bygget?

Send svarene til
Benny Koch på E - mail: gamlebiler@mail.dk
Vinderen offentligøres i næste blad.
Der vil være en præmie.

Støt vores annoncører - de støtter os!
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Hans Oluf Nielsen

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et
Godt Nytår.
Håber det gode samarbejde må fortsætte i 2020.
På vegne af bestyrelsen
Hans Oluf Nielsen
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Resultater fra AAS Finale løbet
Touring:
1. Torben W. Andersen / Emilie W. Andersen
Triumph TR4A 1967
2. Poul Juhl-Godballe / Hanne Juhl-Godballe
VW Golf 1,8 GT 1988
3. Ole Bendtsen / Casper Hein Ankersen
Saab 99 GL/S 1979
6. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård
Renault Alpine A310 1977
Sport :
1. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
BMW 1602 1973
2. Karsten Simonsen / Teddy Simonsen
Opel Rekord 1974
3. Niels Chr. Madsen / Olaf Madsen
Alfa Romeo Alfasud 1982
6. Kristian Juncher / Ulrik Hejl
Audi coupe 80 GT 1983

12,95 pt.
22,60 pt.
25,30 pt.
46,60 pt.

36,20 pt.
48,90 pt.
51,30 pt.
137,70 pt.

Expert :
1. Rene C. Skjøt / Jørgen Skjøt
Honda CRX 1986
2. Kim Kjærgård Frandsen / Jan Østergård
VW Golf GTi 1979
3. Torben Østergård / Poul-Erik Hansen
Opel Manta GT/E 1983

14,50 pt.
25,20 pt.
27,70 pt.

Kristian Juncher / Ulrik Hejl Audi coupe 80 GT
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Samlet stilling i
Touring:
1. Torben Weber Andersen / Emile Weber Andersen
2. Poul Juhl-Godballe / Hanne Juhl-Godballe
3. Michael Kristiansen / Michael Andersen
4. Robert Ruby Hansen / Bent Ballegaard
5. Peter Carlsson / Michael Lauritsen
7. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård
Sport :
1. Per Vilslev / Erik Andersen
2. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
3. Niels Chr. Madsen / Olav Madsen
4. Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen
5. Karsten Simonsen / Teddy Simonsen
6. Jens Pedersen / Troels Lund
7. Benny Dammark / Lars Dammark Simonsen
Expert :
1. Rene Skjøt / Jørgen Skjøt
2. Kim Kjærgård Frandsen / Jan Østergård
3. Lars Hjort / Simon Hjort
4. Henning Friborg / Else Friborg
5. Erik Bach Sørensen / Kim Bach Sørensen
6. Lars Palle / Poul Bo Madsen
16. Ulrik Hejl / Ebbe Madsen

198
192
188
188
186
175
196
194
188
187
184
183
181
196
192
190
190
185
179
126

4 MOTORSPORT FART MED FORNUFT!

Det må ærgre dem,
der ikke var med til klubaften hos Peter Kildemand, når
de finder ud af, hvad de er gået glip af.
Det var en særdeles hyggelig, underholdene og oplysende
sammenkomst
i
Peters
flotte
lokaler.
Værksted kan man
dårligt kalde det, det
var næsten et laboratorium med værktøj
og
speedwaycykler,
alt pinligt rent og i
orden, og der var ikke noget, der bar
præg af at det kun
var sådan i dagens
anledning.
Peter fortalte beredvilligt, blandet med spørgsmål fra de fremmødte, om
karrieren lige fra barnsben af, hvor han kørte gokart
sammen med sine ældre brødre. Det var dog ikke tilfredsstillende da han var for lille til rigtigt at måtte deltage.
Han begyndte derefter at køre speedway, stærk støttet
af sine forældre, men som han nævnte, var han ikke
blevet pacet, det var hans egen lyst og gåpåmod der
styrede
interessen.
Som medlem af Fjelsted Speedway Klub avancerede han
i graderne og valgte at forsøge sig som professionel.

CENTRUM POSTEN 1 2019

5

Han fortalte om, hvordan det var at køre i
England, Sverige og Polen både hvad angår ånden i de
forskellige klubber, publikum og forholdet til konkurrenterne,
også om udfordringer med at have motorer med i flyet
til England, hvor han og mekanikerne ikke var kørende i
hans kombinerede beboelses- og værkstedsbil, som vi
også fik lejlighed til at se. Den var virkelig flot indrettet.
Vi fik også lidt at vide om forholdet til familien, mekanikerne
samt
ikke
mindst
vigtigt,
sponsorpleje.

Undervejs blev der serveret drikkevarer og i pausen flot
smørrebrød med efterfølgende kaffe og småkager.
Derefter kunne man studere hans speedwaycykler på
nærmere hold og få besvaret spørgsmål desangående.
Peter fortalte også om konditionstræning, klargøring og
opsætning af materiellet før et løb samt en masse andre
ting, som det vil være for omfattende at komme ind på
her.
Jeg synes, at det var uhyre interessant at høre detaljeret om en sportsgren, forskellig fra det, som vi dyrker.
Alt i alt et interessant og fint arrangement som havde
fortjent flere fremmødte. En stor tak til Peter for at ville
bruge en aften på os.
Ebbe Madsen
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Motor Klubben Centrums
Ordinære generalforsamling,
afholdes i Ryslinge Forsamlingshus
Mandag den 13.januar 2020 kl. 18.00
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 bestyrelsesmedlemmer
På valg er : Peter Bjørnsten,
Ebbe Madsen og
Hans Oluf Nielsen
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 tre retters
Jubilæumsmenu, så en tilmelding er derfor nødvendig til
Formanden senest 5. januar 2020
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Hindsgaul Classic
Efter en lang vinter pause bød Motorklubben Centrum ind
med 1. afd. i FDM DASU Classic mesterskabet d. 13. april og
sædvanen tro var starten henlagt til FTZ Autodele på Hvidkærsvej i Odense. Efter den tekniske kontrol og div. papirarbejde blev der budt på kaffe og rundstykker inden første
vogn, kl. 10,00, blev sendt ud på den ca. 200 km. lange tur
rundt i det smukke sydfynske landskab. 43 hold havde meldt
deres ankomst, et enkelt hold udgik under vejs, men fra FTZ
i Odense førte rutebogen os til 3xB - Bellinge, Brændekilde
og Brylle, derefter over til Tommerup, ned mod Verninge, her
fra gennem Nårupskov til Nårup, mod syd til Holte og op
gennem Rulleskov til det meget flotte Krengerup Gods og der
fra til tidskontrol i Frøbjerg. Her var der 5 min. strække ben
pause inden næste etape hvor vi kom til Orte, Ålsmose, over
mod Aarup, ned til Skydebjerg og igen til Orte, Ørsted, Ved-

tofte, mellem ballerne, nej undskyld, det var Mellemballe,
Blangstrup og mod nord til Kaslund. (uha, de ligger tæt, de
små byer på Fyn) Her fra til Barløse, Salbrovad, over tæt forbi Turup, ind forbi Mygindlund og til Aborg inden frokost pause ved Assens Bil Center hvor vi blev beværtet med en lækker sandwich bolle.
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Fra Assens Bil Center kom vi lidt rundt i Assens, ned forbi
havnen, til Nyhuse, Torø Huse og Saltofte inden vi nåede
Sønderby, Brunshuse, Mullerød, Nellemose hvor der lige var
raderet 300 m. vej væk fra kortet. Videre til Strandby, Jordløse og Håstrup inden vi nåede kaffepausen ved Trente Mølle.
Da kaffen og kagen var røget indenbords var det tid igen at
komme videre ned til Svanninge og op gennem Gammelskov
til Sollerup, over til Korinth, ned gennem Gærup Skov og
over øst forbi Brænde-gård Sø, vest forbi Nørresø, til Bernstorffminde, Espe Højlodder og til mål ved Fjællebro. Her
sluttede løbet og så var der lige en transport etape på 18
km. til Søllinge Forsamlingshus, lidt underligt at de sidste 18
km. ikke kunne være en del af løbet.
De sidste deltagere var ved samlingsstedet ca. ved 17,00 tiden og der var kun tilfredshed at spore, deltagerne imellem,
et godt og veltilrettelagt pålideligheds løb var kørt til ende,
der var udsat 42 hemmelige tidskontroller, så både chauffør
og kortlæser kunne godt få tiden til at gå. Et rigtigt lækkert
aftens måltid blev der serveret og mellem hovedret og dessert var der præmieoverrækkelse til de dygtige og her blev

også de officials der hjalp til, hædret med en lille erkentlighed.
Teddy Simonsen.
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Første afdeling af FDM-Dasu Classic var lagt i hænderne på
Motorklubben Centrum på Fyn. 43 mandskaber klassiske biler – årgang fra 1966 til 1990 og fra lettere ramponeret Morris Mascot til top renoveret Renault Alpine, havde bevæget
sig til start hos FTZ – Hvidkildevej i Odense. Her var der teknisk kontrol af bilerne, og efterfølgende licenskontrol, hyggesnak og morgenkaffe i FTZ’s kantine på første sal. Første

start var sat til kl. 10:00 og derefter med 1 minuts mellemrum. Rutebogen førte deltagerne rundt i et område sydvest
for Odense, ad de små snirklede asfaltveje som kendetegner
Fyn. På et tidspunkt skulle deltagerne passere gennem Krengerup Gods fra sydsiden og dermed igennem tre porte på de
toppede brosten. En flot oplevelse i det kolde, men smukke
solbeskinnede landskab. Frokostpausen var henlagt til Assens
Bil Center, hvor der var sandwich – sodavand og ”dækspark”
Derfra ned gennem Assens midtby, til havnen og sydpå til
kaffepause ved Trende Mølle. De Fynske Alper ( Svanneke
Bakker ) fik også glæde af de klassiske biler – eller omvendt ? –
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Flot tur var det, med sidste tidskontrol lige syd for Ringe. Nu
kunne ovenstående jo godt lyde som en søndagstur med familien, men tag ikke fejl. Chauffør og kortlæser, blev skam
udfordret på den 196 km lange rute. Gennemsnitshastigheden lå på 43 km/t og med sekundetaper på 42 – 46 km/t
med 42 hemmelige elektroniske tidskontroller, der skulle
passeres med 1/10 sekunds nøjagtighed, var der strafsekunder til alle i et velfungerende og veltilrettelagt løb. Afslutning
med aftensmad og præmieudeling i Søllinge Forsamlingshus.
Her blev også alle officials, som gør det muligt at afvikle et
så stort arrangement, hædret med en er-kentlighed og klapsalver fra deltagerne i løbet. For Team Old Time deltog Niels
Peder og Ditte Rolighed med en flot andenplads i SportKlassen og kun 23,7 strafsekunder i deres VW Golf Gti fra
1990. De måtte dog se sig slået af Per Vilslev og Erik Andersen, som med kun 18,0 Strafsek. satte sig på førstepladsen i
Sport i deres Opel Kadett C GT/E 1978. I Expert-Klassen
vandt Kim K. Frandsen og Jan Østergaard i VW Golf Gti 1979
med kun 15,50 Strafsek. Alle resultater kan studeres nærmere her.: http://www.mkc-sport.dk/13.04.19.htm

Med sportslig hilsen Team Old Time / Niels Peder
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Succes for midtfynboer i old timerløb.
Turneringen: FDM DASU Classic er et landsdækkende tilbud til
old timer-entusiasterne, som gerne vil bruge deres biler - med ældre registreringsattester - til lidt mere end udstilling og kørsel i
godt vejr. Her har midtfynboerne, Benny Koch og Hans Oluf Nielsen, i 2019-sæsonen gjort sig flot bemærket i den næstskrappeste
klasse: Sport med deres BMW 1602.

Der bliver også lejlighed til en gratis undervognsvask på ruten.
- Vi var selv tilrettelæggere af FDM DASU Classic -premieren
2019, oplyser kortlæser Hans Oluf Nielsen. - I et arrangement indgår typisk en rute med 200 km. let orientering, men samtidig er
sognevejene på Fyn en ekstra oplevelse for deltagerne. Vejene
kringler sig både lodret og vandret i et kuperet terræn.
- Undervejs udfordres deltagerne af såkaldte sekund-etaper,
supplerer chauffør Benny Koch. - Her skal deltagerne prøve på at
overholde en given gennemsnitshastighed over en længere strækning. Dette kan være svært, men er samtidig en god konkurrenceudfordring.
Bilernes speedometer er ikke nøjagtige nok til konkurrencebrug. Old timerne i de skrappeste klasser måler derfor den kørte
afstand med en triptæller, som har forbindelse til et ikketrækkende
hjul.
- Triptælleren er pænt nøjagtig, fortsætter Hans Oluf Nielsen. Usikkerheden er under 10 meter, selv om den målte afstand nærmer sig 10 kilometer! Vi blev imidlertid sat skakmat i den efterfølgende FDM DASU Classic -afdeling omkring Slagelse, idet triptæller
-forbindelsen gik i stykker på vores BMW 1602.
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Jævnbyrdigheden er stor i Sport-klassen, og i efterårets første FDM
DASU Classic - løb omkring Lemvig tog midtfynboerne grundigt revanche. Vi fandt ind i en sikker konkurrencerytme, konkluderer
Benny Koch. - På ruten var der udsat 40 tidskontrollanter, og vi
ramte disse inden for et sekunds afvigelse! Det sker ikke så tit, at
man får denne oplevelse, og samtidig var vi bedre end hele startfeltet i den skrappeste klasse (Expert)!

I løbene oplever deltagerne mange flotte steder på Danmarks sogneveje.

Ruterne i FDM DASU Classic foregår på offentlige veje - i den almindelige trafik. Derfor kan konkurrencerytmen blive spoleret af
trafikmæssige forsinkelser, hvilket ramte midtfynboerne i Vestsjælland ved næstsidste FDM DASU Classic -afdeling.
- Man kan aldrig gardere sig mod disse ting, forklarer Hans
Oluf Nielsen. - Det er en del af gamet, at man i sjældne tilfælde
bliver forhindret i at overholde snitfarten. Løbsledelsen havde heller ikke mulighed for at neutralisere den efterfølgende tidskontrol,
fordi vi var det eneste mandskab, som blev ramt på dette sted.
Slutresultatet blev en firer, og hvor vi ellers var pænt på vej mod
en placering i TOP 2.
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BMW-parret havde fornuftige chancer for at blive vicedanmarksmestre i Sport-klassen, hvilket krævede en skarp slutspurt.
- DM-titlen var allerede blevet hjemkørt af et nordsjællandsk
mandskab, oplyser Benny Koch. - Vi skulle i FDM DASU Classic finalen omkring Århus slutte blandt de 2 første for at være helt sikker på sølvmedaljerne. Triptælleren fik derfor et grundigt eftersyn
inden arrangementet.
- Vi scorede en enkelt fejlkørsel, afslutter Hans Oluf Nielsen. Det kostede nogle strafsekunder. Alligevel blev slutresultatet en sikker klassesejr og dermed DM-sølv i Sport-klassen.

Benny Koch og Hans Oluf Nielsen overvandt
småproblemerne undervejs og scorede en flot
FDM DASU Classic-sølv i Sport-klassen.
Åge Kirketerp
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Sæt kryds i kalenderen...
JANUAR
13
25

GENERALFORSAMLING
PR DASU CLASSIC ASSENS

MKC
MKC

FEBRUAR
22

WINTER TRIAL

DHMC

19

CLASSIC DAY

MKC

25

DASU CLASSIC 1

SAK

23
JUNI

DASU CLASSIC 2

MKC

07

MOTORSPORTSHOP RALLY SPRINT

MKC

APRIL

MAJ

Se mere på www.mkc-sport.dk
HUSK
også at holde øje med vores
hjemmeside, hvor aktuelle begivenheder vil blive annonceret og
omtalt. Skulle der ske ændringer
til ovenstående arrangementer
inden næste nummer af Centrum Posten udkommer, vil det
ligeledes være på hjemmesiden,
dette vil blive offentliggjort.
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Velkommen til vore
nye medlemmer

Bestyrelsen

Her vil vi gerne byde velkommen
til de medlemmer, der har meldt
sig ind i klubben siden sidste
nummer af Centrum Posten.
Der er i denne omgang ikke nye
navne på listen, så jeg vil stadig
opfordre jer alle til at udbrede
kendskabet til klubben, således
at mulighederne kan vokse sammen med medlemstallet!

Peter Bjørnsten Næstformand

Hans Oluf Nielsen Formand
Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev
Tlf. 65 90 23 79
hansoluf@aarslevnet.dk

Bestyrelsesmedlem
Præstevænget 3 5871 Frørup
Tlf. 65 37 17 47
peter@bjornsten.dk

Flemming H. Jensen Kasserer
Hybenvænget 8, 5792 Årslev
Kontingent
Tlf. 66 13 81 37
Aktive...................................575,00 kr.
Almindelige………...............300,00 kr. gofh@hotmail.com
Ungdom under 18 år……....300,00 kr.
Officials................................200,00 kr. Ebbe Madsen
Støttemedlemmer................200,00 kr. Bestyrelsesmedlem
Enighedsvej 11 5672 Broby
Annonce Priser
Tlf. 29 29 61 73
Hel side ............................1000,00 kr.
ebbe.madsen@privat.dk
1/2 side……........................500,00 kr.
1/4 side……….………….....400,00 kr. Benny Koch
Bagside............................. 900,00 kr.
Bestyrelsesmedlem
Smedevænget 3, 5792 Årslev
Deadlines
Tlf. 40 40 58 85
gamlebiler@mail.dk
Blad Deadline
Udsendelse
Nr. 1 08. Marts
15. Marts
Nr. 2 08. Dec.
15.Dec
Redaktionen forbeholder sig ret til
at forkorte indlæg eller at dele lænIndlæg må gerne ledsages af billeder.
gere artikler over flere numre.
Vi påtager os ikke noget ansvar for
indholdet.
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Husk at checke vores hjemmeside på

www.mkc-sport.dk

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

www.madmedsjael.dk

Støt vores annoncører - de støtter

