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FORMANDEN
En ny sæson er ved at blive skudt i gang. Vi
har netop overstået årets generalforsamling
og jeg vil endnu en gang takke bestyrelsen
for et godt arbejde igennem det seneste år.
Sæsonen starter med en klubaften med
foredrag om deltagelsen i Rallye Monte
Carlo Historique.
Derefter kommer vores Motorsportshop Rally
Sprint i Ringe d. 14.maj hvor der skal bruges
25 - 30 officials.
Til September vil vi afvikle et pålidelighedsløb, Fyn Rundt 2017. Planen er, at der bliver
start i Svendborg og så vil der være pause
og mål på Hundstrup Kro.
Er der nogen som kunne tænke sig at være
officials til et eller flere af arrangementerne,
så kontakt formanden hurtigst muligt.

Hans Oluf Nielsen
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Resultater fra Winter Trial DK
Begynder:
1. Michael Kristiansen / Michael Andersen
Ford C - max 2007

390 pt.

Biler efter 91 u/ udstyr:
1. Hans - Ulrich Blankenburg / Barbara Blankenburg
BMW 525 i 1991
568 pt.
Biler efter 91 m/ udstyr:
1. Olga Lauridsen / Lars Palle
Subaru Impreza 1997
2. Rasmus Holst / Niels Holst
Ford Focus 2012
2. Torben Østergaard / Poul Erik hansen
Hyundai Getz 2002
Biler før 90 m/ udstyr:
1. Henning Friborg Else Friborg
Volvo 142 S 1970
2. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
Volvo 142 S 1973
3. Bent K. Jensen / Jan Jensen
Ford Escort 1980
Birgit Ravn Uberg / Bjarne Ravn Uberg
Peugoet 205 1988

100 pt.
143 pt.
196 pt.

91 pt.
161 pt.
288 pt.
Afbud
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En beretning om et team og deres deltagelse i Årets
Rallye Monte Carlo Historique.
Team: Peter Karlsen - Erik Rasmussen
Vw Golf Gti 1,6 - 1978
Mekaniker ”crew”: Peter og Erik
Udpluk fra Erik’s dagbog
Dag 2:
En dag med udfordringer…
Først skal der lyde en stor tak til
vores service "crew" (Peter og
Erik) Uden dem var det ikke
lykkedes at skifte dæk på det
mest tåbelige tidspunkt på ruten. Vi kæmpede efterfølgende
hårdt for at nå tidskontrollerne og missede da også en enkelt.

I bilen forløb dagen med små og store udfordringer - vi var egentlig
nogenlunde tilfredse det meste af dagen men på den sidste specialetape eskalerede udfordringerne til helt uhørte højder.
Da vi skulle starte på prøven konstaterede tidskontrollen tørt at det røg
en del fra motoren - vi takkede for oplysningen på fransk - og lod ham
fosvinde i en massiv røgsky da vi lag-de fra land..
Senere mærkede vi kulden på toppen af bjerget - mest fordi varmeapparatet var det før-ste der stod af, samtidig med at temperatur måleren
nærmede sig de 110 grader og van-det tapløb ud af bilen. Det gav en
del spredning af vore focus punkter og der dukkede forskellige scenarier op på nethinden - hvor koldt er det feks at stå en 2-3 timer på toppen af et bjerg i frankrig - hvornår begynder motoren at sige mærkeligt
- har en golf motor selvhelende egenskaber osv.
Men vi kom ned fra bjerget, holdt ind til siden og blev mødt af et par
flinke franske unger-svende som hjalp med lys, gode ideer(på fransk
selvfølgelig)kølervæske og vand. Det viste sig at være en knækket kølerslange - så igen skal der lyde en stor tak til service "crew'et" for at
de var så langsomme til at finde fejlen, at vi ikke nåede tidskontrollen i
st. Nazaire. MEN VI VAR STADIG MED :-)
Skæbnen vil at det var ca. samme sted golfen udåndede for 2 år siden, så vi er allerede 10 km længere end sidst...STOR TAK TIL HELE
HOLDET BAG START NR 192 - uden os gik det ikke.
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En dag vi sent glemmer....

eller som Peter siger: Det
lykkedes ikke at tage livet
af bilen idag, så vi prøver
sku igen i morgen.
Hvis vi syntes udfordringerne var sto-re igår - så voksede de nærmest til astronomiske højder idag. Helt
galt gik det da vi fik max
straf på dagens 3. prøve.
Ca midtvejs på prøven undrede jeg mig over den noget konservative kørsel, og foreslog at vi lige gassede lidt me'r. Det eneste Peter
fik sagt var hvor fanden hans fod var - for der skete jo ikke en skid
når han trådte på speederen.
Desværre var speedertrækket knækket, og vi brugte 5-6 min på at
få det samlet med strips inden vi kunne køre videre. På de sidste
10 km af prøven overhalede vi 4 konkur-renter, så kørslen var på
ingen måde konservativ på den strækning. Men skaden var jo
sket :-(
Og for lige at banke hovedet på Golf sømmet: Da vi ville køre fra
målstedet, lød der et klonk efterfulgt af en dyb rumlen fra vores
ellers hårdt prøvede motor - Udstødningen lå på asfalten. Det tog
så lige 20 min at få de tarme ind på plads igen. MEN VI GIVER
IKKE OP!!!

Vi kom igennem - men golfen åd makrellen!!!!
Hjemme i Danmark
igen, var det så
status efter et
hårdt, langt, men
oplevelsesrigt og
godt motorløb i de
franske alper - og
ikke mindst turen
hjem hvor det også
lykkedes at holde
liv i den hårdt prøvede ekvipage.
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Men teamets konsulent og uundværlige støtte udi det mekaniskeClaus Roed Olsen - brugte ikke mange minutter før han tørt konstaterede at "den ka' du godt pille motoren ud af"
Og for lige at føre bevis tappede vi olien af i en balje - det glimtede
smukt og enhver sportsdans kommentator ville helt sikkert betegne
det vi så som "sølvpailletter"
Faktisk er det også 6. gang den motor har taget turen til det sydfranske, så det er vel okay at den nu får en pakning hist og et leje
pist. DEN TYSKE INDKØBSVOGN VENDER TILBAGE!!
Erik Rasmussen
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Referat fra generalforsamling

Generalforsamling Motorklubben Centrum
Fredag den 20.januar 2017, kl. 1800
Nyboe Kro i Freltofte
Formanden bød velkommen til generalforsamling nr. 58 i klubbens
historie.
Dagsordenen fremlagt som præsentationsprogram blev godkendt.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Beretning fra formanden om klubbens virksomhed
3. Forelæggelse af revideret regnskab og budget
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af Kasserer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er Jakob S. Nielsen og Peter Bjørnsten
7. Valg af to suppleanter
På valg er Benny Koch og Poul Larsen
8. Valg af revisor og revisiorsuppleant
På valg er John I. Christiansen og Ulrik Hejl
9. Eventuelt
Referat fra generalforsamlingen
Ad. 1 Ulrik Hejl blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt, samt at den var beslutningsdygtig. Der
blev ikke valgt nogen stemmetællere.
Ad. 2 Formanden, Hans Oluf Nielsen, gennemgik årets gang i klubben
og konstaterede at der var en lille tilbagegang i medlemstal i 2016. Af
aktiviteter i 2016 blev det nævnt at der skulle været afholdt i Rallysprint i maj som blev aflyst på grund af for få deltagere, dette sprint
blev i stedet gennemført i september, med stor opbakning og ros fra
deltagerne.
Sidst i oktober afholdt klubben i samarbejde med Ulrik Hejl og HAMK
sidste afdeling af FDM DASU Classic, igen var der stor ros fra deltagerene.
Der var desværre kun afholdt et socialt arrangement i 2016, som var
generalforsamlingen.
Der blev også nævnt planer for kommende aktiviteter for 2017, at vi vil
lave Rallysprint i Ringe i maj og et FDM DASU Classic i september,
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der ud over kunne vi godt tænke os en klubaften af en eller andet art.
Formanden sluttede sin beretning under afslutning af generalforsamlingen med en tak for godt samarbejde i bestyrelsen, medlemmer, officials og sponsorer samt venner af klubben.
Formandens beretning blev godkendt.
Ad 3 Kasseren, Flemming Hesseldal Jensen, gjorde rede for de forskellige poster i det fremlagte regnskab, og konstaterede at der var et
pænt overskud og gjorde rede for det.
Budget for 2017 blev fremlagt.
Regnskabet blev godkendt
Ad 4 Der var ikke indkommet nogen forslag.
Ad 5 Valg af Kasserer Flemming Hesseldal Jensen ønskede ikke at
genopstille, men blev overtalt til at tage 2 år mere, så skal vi også finde en anden til den tid.
Ad 6 Valg til bestyrelsen Jakob Schøn Nielsen ønskede ikke at fortsætte i stedet blev Benny Koch valgt og Peter Bjørnsten blev genvalgt.
Ad 7 Valg af Suppleanter Poul Larsen blev genvalgt og Ulrik Hejl blev
valgt i stedet for Benny Koch.
Ad 8 Valg af revisor og revisorsuppleant
John I. Christiansen og Ulrik Hejl blev genvalgt.
Ad 9 Eventuelt
Benny Koch og Poul Larsen kom med deres tanker om at genoplive
de gamle familieløb, her kom Poul Emil Frederiksen som tidligere har
med til at arrangere disse, og han ville også gerne være behjælpelig
med info m.m.
Ulrik Hejl kunne oplyse at KDAK sport Fyn havde en klubaften med
Freddy Pedersen i Hårby, Hans Chr. Strib forslog at det skulle være
gratis for klubbens medlemmer og fik opbakning fra bestyrelsen
Til slut takkede Ulrik Hejl for en god og saglig debat under generalforsamlingen og gav ordet videre til formanden som takkede Ulrik for arbejdet.
Referent Hans Oluf Nielsen
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Svar på de tre Spørgsmål….
Hvilken tysk bil hedder det samme som svensk is ?
Svar: Glas.
Nævn 2 bilmærker som har benyttet Wankel motorer.
Svar: NSU og MAZDA.
Hvad står betegnelsen Quattro porte for på en Maserati ?
Svar : 4 dørs.
Vinder blev :

Henning Thyme
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Svar på tre Spørgsmål….
1. Hvornår blev Centrum stiftet ?

2. Hvad hed den første formand ?

3. Hvornår gik Sverige over til højrekørsel ?

Send svarene til
Benny Koch på E - mail: gamlebiler@mail.dk
Vinderen offentligøres i næste blad.
Der vil være en præmie fra Herstal eller andet.
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Sæt kryds i kalenderen...
MARTS
18

VINTER CLASSIC

DHMC

FDM DASU CLASSIC 1. AFDELING

SAK

6

FDM DASU CLASSIC 2. AFDELING

DRC

14

MOTORSPORTSHOP RALLY SPRINT

MKC

27

FDM DASU CLASSIC 3. AFDELING

SAS

CLASSIC CAR CHALLENGE

DHMC

APRIL
22
MAJ

JUNI
10

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.
Husstand.............................150,00 kr. Henrik Andersen
Støttemedlemmer................150,00 kr. Bestyrelsesmedlem
Billeshavevej 7 5210 Odense NV
Annonce Priser
Tlf. 22 90 44 03
Hel side ............................1000,00 kr.
parnrsyv@live.dk
1/2 side……........................500,00 kr.
1/4 side……….………….....400,00 kr. Benny Koch
Bagside............................. 900,00 kr.
Tillæg for farver..........................25 % Bestyrelsesmedlem
Smedevænget 3, 5792 Årslev
Deadlines
Tlf. 40 40 58 85
gamlebiler@mail.dk
Blad Deadline
Udsendelse
Nr. 1 24. Februar 03. Marts
Nr. 2 1. Maj
06. Maj
Redaktionen forbeholder sig ret til
Nr. 3 30. August
05. September
at forkorte indlæg eller at dele lænNr. 4 08. Dec.
15.Dec
gere artikler over flere numre.
Indlæg må gerne ledsages af billeder.

12

Vi påtager os ikke noget ansvar for
indholdet.

Husk at checke vores hjemmeside på

www.mkc-sport.dk
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