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Jørgen Witting / Casper Andrup 
 
Foto: Åge Kirketerp 
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Så fik overstået året  første arrangement 

en klubaften med Kris Nissen der var 

små 100 M/K op til foredraget, alle gik 

der fra med godt humør. Her efter har vi 

afholdt  GF  Fyn Rundt , vi vil her takke 

alle som gav en hånd, såsom tidskontrol 

eller andet. Så mener vi os tiden hvor 

vores rally Sprint i Ringe skal køres, til 

det skal også  bruge 25 officials, så hvis  

der nogen som kunne tænke sig at hjæl-

pe så sig til 

                                     

                                   Hans Oluf Nielsen 
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Begynder : 
1. Robert Ruby Hansen / Bent Ballegaard 
            Audi 80 GT   1983                  75 pt. 
2. Jørgen Witting / Casper Andrup 
            Aston Martin  1953                 135 pt. 
Touring: 
1. Preben Troelsen / Finn Stegmann Jensen 
            BMW 320 i  1986                    9 pt. 
2. Lasse Stolpe / Michael Stolpe 
            Volvo Amazon 122 S 1967           35 pt. 
3. Jane Eriksen / Kresten Eriksen 
            Saab 99 1981                     38 pt. 
Sport : 
1. Lars Toft / Erik G. Kjærgaard 
            VW Golf 1971                   61 pt. 
2. Finn Kristensen / Henning Larsen 
            Ford Cotina GT 1965             66 pt. 
3. Tonni Hermansen / Frederik Dagnæs - Hansen 
            Fiat 124 Spider  1973               74 pt. 
Expert : 
1. Lars Hjort / Simon Hjort 
            Triumph TR4A  1966               23 pt. 
2. Torben Falck Hansen / Bjarne Kristensen 
            Toyota Supra 2,8i 1983             27 pt. 
3. Poul Brøndum / Egon Brøndum 
            Toyota Starlet 1982                32 pt. 
10.  Ulrik Hejl / Ebbe Madsen 
            Audi 80 Coupe GT 1982           131 pt. 
 
O - løb : 
1.  Lars Palle / Stig W. Ravn  
            Subaru Impreza  RX AWD 1997     38 pt. 
 

Resultater fra Resultater fra  GF Fyn Rundt 2015  
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Med GF Fyn Rundt 2015 var Motor Klubben Centrum 

(MKC) værter for DM-premieren 2015 i old timer-rally, som 

bliver afviklet i løbsserien: FDM DASU Classic (FDC). Med 

næsten forsommerlune temperaturer bød Fyn velkommen til 

en flot rute i det nordfynske, som havde udgangspunkt fra 

FTZ Autodele i Odense.  

- I old timer-rally gælder det om at finde den rette vej på en 

let orienteringsrute sammenkædet med at overholde en gen-

nemsnitsfart, oplyser løbsleder Hans Oluf Nielsen. - Målgrup-

pen er biler fra tresserne, halvfjerdserne samt firserne, som 

gerne vil bruge klenodiet til lidt mere end små søndagsture,  

Nyfynbo vandt GF Fyn Rundt  

for old timere. 
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og få et lille konkurrence-kick samtidig.  

Inden Fyn Rundt fik deltagerne mulighed for at indstrege ru-

ten på de udleverede kortudsnit. Ditte Rolighed stillede til 

start i support-klassen: ÅBEN sammen med faderen Niels Pe-

der: - Der er godt nok mange veje at tage hensyn til her på 

Fyn. Vi kommer fra Sunds ved Herning, og i Jylland er der 

noget længere mellem landsbyerne. 

- Vores VW Golf GTI fra 1990 er lidt for ung til at være old 

timer i FDM DASU Classic-løbsserien, supplerer Niels Peder 

Rolighed. – Grænsen går i øjeblikket ved 1. januar 1986. Vi 

fik en lidt kaotisk start på Fyn Rundt 2015, og scorede en lidt 

ærgerlig fejlkørsel. Hurtigt herefter får vi fundet en god  
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rytme, og hjemkørte en toer i klassen. 

I den skrappeste klasse: Expert var de seneste tre års vice-

mestre: Lars og Simon Hjorth fra Frederikssund og Middel-

fart spået gode vindermuligheder. Far/søn deltog i startfel-

tets næstældste bil: Triumph TR4A (1966). 

- Vi blev præsenteret for en rute på Nordfyn formet som en 

butterfly, konstaterer kortlæser Simon Hjorth. – Lokalkend-

skab var dog IKKE afgørende, men ”den magiske mikstur” er 

et godt samarbejde mellem kører og co-driver. Herved over-

vinder man bedst de konkurrencemæssige kriser, som af for-

skellige årsager ALTID opstår under et løb. 
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Hjorth’erne vandt i GF Fyn Rundt 2015 og ramte de ind-

lagte hemmelige tidskontroller gennemsnitligt med under éet 

sekunds afvigelse. Triumph-mandskabet bragte sig herved i 

front til en spændende 2015-sæson. 

De regerende FDC-mestre i Expert: Erik og Kim Bach Søren-

sen fra Gladsaxe mødte et lille Waterloo på Nordfyn med de-

res VW Scirocco GTI (1977): - Pludselig begyndte bilen at kø-

re som på kængurubenzin. Det viste sig at være en knækket 

ledning, og dette kostede os nogle max-tider ved tidskontrol-

lerne, inden vi kom på idealsporet igen. 

I den næstskrappeste klasse: Sport var slutspurten om sej-

ren også tæt. Etterne blev nordjyderne: Lars Toft og Erik G. 

Kjærgaard i VW Golf (1971) foran Silkeborg-parret:  

Her passere Erik & Kim  HTK 9 i Langesø skoven 
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Finn Kristensen og Henning Larsen i startfeltets næstældste 

bil (Ford Cortina GT – 1965). 5 sekunder skilte de 2 mand-

skaber. 

Hos Touring blev sejren hjemkørt sikkert af østjyderne: 

Preben Troelsen og Finn Stegmann Jensen i BMW 320i 

(1985). 

I GF Fyn Rundt 2015 deltog desuden mandskaber fra Tysk-

land og Sverige. Bedste udlændinge blev: Werner og Christa 

Stein fra Hamborg (D), som scorede en 7. plads i Sport med 

deres VW 1303 (1973). 

Åge Keseler Kirketerp  
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Det var med en vis forventning at vi startede i Fyn Rundt, 

årets første afdeling i FDM DASU Classic serien. 

Mon løbsledelsen havde taget de henstillinger til sig vedrør-

ende løbsserien, som var kommet i løbet af seneste sæson. 

Og vi blev ikke skuffet. Skabelonen var helt til ug og levede 

til fulde op til målsætningen for denne type løb for klassiske 

biler. Altså, ingen eller kun få lette orienteringsfinter, hoved-

vægten lagt på at køre så præcist som muligt på sekundeta-

perne og en køn tur. Der var ingen giftige spidsfindigheder i 

rutebogen og tid nok til at se den igennem inden start.  

GF Fyn Rundt 2015 -  
Årets første FDM  DASU Classic for klassiske biler 



CENTRUM POSTEN 2 - 2015 9 

Sværhedsgraden lå i terrænet og der var tilstrækkelig mange 

sekundetaper og kontroller til at skille fårene fra bukkene, 

selv om der efter en rute på 190 km og 30 hemmelige tid-

kontroller kun var 4 sekunders forskel på første- og anden-

pladsen i expert klassen. 

P- etaperne mellem sekundetaperne havde en fornuftig gen-

nemsnitshastighed til, når man bevæger sig i landskabet 

blandt andre trafikanter, og sekundetaperne var af passende 

længde. Det var et fint terræn med mange sving og bakker 

og området nord for Søndersø var for os til dels u- udforsket. 

Et par grusveje af god kvalitet, og som ingen skade gjorde på 

bilerne bortset fra støv, havde der også sneget sig ind. 
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Ruten startede fra FTZ i Odense. Efter at par runder gennem 

Langesø skovene og omegn nåede vi til frokostpause på Søn-

dersø Gymnasium, hvor man stod klar med en meget varie-

ret frokostbuffet. 

Herefter gik turen i en sløjfe vest og nord over for igen at 

havne på Søndersø Gymnasium, hvor der var kaffepause. 

Sidste del af løbet gik øst over og retur for at have mål igen 

på Søndersø Gymnasium, hvor der sammen med præmie-

overrækkelsen blev serveret en meget lækker 3-retters buf-

fet. 

Det var et meget fint arrangement, at løb som virkede gen-

nemarbejdet og som fortjener ros, forplejningen var i top, og 

de 37 hold, der var mødt til start, havde fået en god oplevel-

se på en fin dag.  
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Uheldigvis gik der koks i beregningsprogrammet på grund 

af en banal rettelse af nogle startnumre, så resultaterne 

blev forsinket. 

Det gjorde så, at en del af deltagerne, måske fordi de hav-

de langt hjem, var kørt inden præmieoverrækkelsen. Det er 

lidt synd for præmiemodtagerne, at der er så få tilbage til 

at klappe og hylde vinderne. 

Det var nu ikke noget vi følte os generet af, da vores eget 

resultat ikke var noget at føre sig frem med. Uvist hvorfor, 

kom vi slet ikke i takt fra begyndelsen, lavede et par fejl-

kørsler, som kostede os dyrt rent tidsmæssigt, og det var 

kun et andet holds mekaniske uheld, der gjorde, at vi ikke 

kunne smykke os med sidstepladsen. Det var helt og alene 

vores egen skyld og ikke løbets. Bedre held næste gang. 

Ebbe Madsen 
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2 4       7 

7  1     6  

5   1 2     

  3   8  5  

1    7    3 

 9  5   4   

    8 1   2 

 7     5  1 

3       8 9 

Sudoku 2.15 

Her er lille konkurrence.  

Hvem har ikke lyst til at vinde en lille ting fra gaveboden,  

vinderen afhenter selv gevinsten hos  Formanden 

Skriv navn & adresse og send den til Formanden 

Vinder af Sudoku 

Blad nr. 1.15 

Jakob Schøn Nielsen 

Skal du blive den næste ?? 

Sidste frist for indsendelse er 
datoen for deadline på næste 
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Sæt kryds i kalenderen...Sæt kryds i kalenderen...  

MAJ 
09 5. ØRESUNDRALLY /FDM DASU CLASSIC 2   DRC 
                    http://www.oresundrally.org   
15 - 16 NEZ ECO RALLY / PÅLIDELIGSHEDSLØB       HAMK 
                     http://www.ecorally.dk   
30 MIDTFYN RALLY SPRINT                  MKC 
                     http://www.mkc-sport.dk/sprint  

JUNI  

06 GJØNGE RALLY  / FDM DASU CLASSIC 3    SAK 
06 ANDERUP EL RALLY MINI RALLY SYD 2     KDAK 

AUGUST 

15 14TH. CLASSIC CAR CHALLENGE          DHMC 
 FDM DASU CLASSIC 4 

Se mere på www.mkc-sport.dk  

HUSKHUSK  

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  

Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev 

Tlf. 65 90 23 79 

hansoluf@aarslevnet.dk 
 

Hans Chr. Strib   Næstformand  

Møllegyden 4, 5250 Odense SV 

Tlf.  61 22 79 23 
hcstrib@gmail.com  
 
Flemming H. Jensen  Kasserer  

Hybenvænget 8, 5792 Årslev 

Tlf. 66 13 81 37 

gofh@hotmail.com 
 
Peter Bjørnsten 

Bestyrelsesmedlem 

Præstevænget 3 5871 Frørup 

Tlf. 65 37 17 47 
peter@bjornsten.dk 
 
Birgit Holm - Madsen  
Bestyrelsesmedlem 

Bregnedalsvej 9, 5750 Ringe 

Tlf. 62 66 10 52 
birgithornebo@mail.dk  

BestyrelsenBestyrelsen  
Velkommen til vore Velkommen til vore   
nye medlemmernye medlemmer  

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 sam-
men med medlemstallet! 

Kontingent 

Aktive...................................525,00 kr. 
Almindelige………...............300,00 kr. 
Ungdom under 18 år……....300,00 kr.  
Husstand.............................  75,00 kr. 
Støttemedlemmer................300,00 kr. 

Deadlines 

Blad Deadline      Udsendelse 
Nr. 1  24. Marts         03. April 
Nr. 2    1. Maj            06. Maj 
Nr. 3    5. Juni           12. Juni 
Nr. 4  31. August       03. September 
Nr. 5  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. 
Tillæg for farver..........................25 % 

Annonce Priser 

16 



Støt vores annoncører Støt vores annoncører --  de støtter de støtter 



Returadresse: 
Motorklubben Centrum 
Carl Nielsensvej 49 
5792 Årslev 


