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Så er sæsonen næsten slut.
Jeg vil her gerne have lov til at sige
TAK til alle som har hjulpet ved arrangementer i 2018.
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Godt Nytår.
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Resultater fra Fyn Rundt
Touring:
1. Michael Kristiansen / Michael Andersen
Ford Fiesta MK 1 1980
2. Peter Carlsson / Michael Lauritsen
Talbot Matra 1983
3. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård
Renault Alpine A310 1977
4. Curt Th Clausen / Niels Erik Jørgensen
Fiat 850 Sport coupe 1972
Sport :
1. Poul Hellmers / Carl Hellmers
Alfa Romeo Giulia 1970
2. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen
Porsche 911 Targa 1969
3. Benny Dammark / Lars Dammark Simonsen
VW Jetta 1,5 1982
Expert :
1. Erik Bach Sørensen / Kim Bach Sørensen
VW Scirocco GTi 1977
2. Kurt Andersen / Anni S. Andersen
Porsche 911 Targa 1975
3. Lars Palle / Poul Bo Madsen
Subaru Justy 1990
O - løb :
1. Jan Østergaard / Mette Rygaard
Citroén C3 HDi 2009

27 pt.
28 pt.
33 pt.
34 pt.

30 pt.
55 pt.
60 pt.

36 pt.
38 pt.
41 pt.

51 pt.
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Resultater fra LMO Erhvervsrev. løbet
Touring:
1. Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen
Porsche 928 S 1980
2. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård
Renault Alpine A310 1977
3. Robert Ruby Hansen / Bent Ballegaard
Audi coupe 80 GT 1983
4. Michael Kristiansen / Michael Andersen
Ford Fiesta MK 1 1980

13 pt.
50 pt.
94 pt.
107 pt.

Sport :
1. Kim Kjærsgaard Frandsen / Jan Østergaard
VW Golf GTi 1979
2. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen
Porsche 911 Targa 1969
3. Per Vilslev / Erik Andersen
Opel Kadett C GT/E
7. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
BMW 1602 1973

44 pt.
46 pt.
79 pt.
139 pt.

Expert :
1. Leif Poulsen / Anders Fisker
Porsche 911 Carrera 1976
2. Lars Palle / Poul Bo Madsen
Subaru Justy 1990
3. Lars Hjort / Simon Hjort
Triumph TR 4 A 1966
7. Ulrik Hejl / Ebbe Madsen
Audi coupe 80 GT 1983
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Samlet stilling i
Touring:
1. Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen
2. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård
3. Peter Carlsson / Michael Lauritsen
4. Michael Kristiansen / Michael Andersen
5. Robert Ruby Hansen / Bent Ballegaard
6. Rene Hinch / Birgit S. Hinch

195
191
190
190
185
177

Sport :
1. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen
2. Niels Chr. Madsen / Olav Madsen
3. Per Vilslev / Erik Andersen
4. Karsten Simonsen / Teddy Simonsen
5. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
6. Benny Dammark / Lars Dammark Simonsen

192
188
188
187
184
182

Expert :
1. Rene Skjøt / Jørgen Skjøt
2. Lars Palle / Poul Bo Madsen
3. Lars Hjort / Simon Hjort
4. Erik Bach Sørensen / Kim Bach Sørensen
5. Poul Brøndum / Egon Brøndum
6. Henning Friborg / Else Friborg
8. Ulrik Hejl / Ebbe Madsen

195
193
192
191
187
182
169
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Udklip fra Fyn Rundt
Noget negativt om løbet – næh, det er der ikke, måske kunne billederne
der angav startstederne på sekund etaperne have været mere tydelige,
men ellers et rigtig godt løb som Motor Klubben Centrum her havde fået
bikset sammen, men hvad gik der lige galt, inden vi var færdige med at
spise var alle resultater regnet ud, flot, det er ikke lige det vi er forvænt
med.
Men ellers, 5. og næstsidste afd. i FDM DASU Classic mesterskabet havde
som nævnt Motor Klubben Centrum som arrangør og et imponerende felt
på 49 hold var tilmeldt løbet hvis længde var lige knap 200 km. Møde- og
start sted var henlagt til FTZ i Odense, og efter de obligatoriske morgen
ritualer, teknisk kontrol, licens kontrol, kaffe og rundstykker, var vi klar til
start.
Første etape, lidt rundt i industri området, så mod vest, ned gennem
Holmstrup og over gennem Hesbjerg Skov, ned til Tommerup og så mod
nord til Spedsbjerg vest for Blommenslyst, hvor første etape sluttede.
Efter få minutters pause videre på anden etape til Kelstrupskov, så mod
nord og ned gennem Årligmark Skov, Blæsbjerg, nord rund om Langesø og
øst forbi Morud og ad lidt omveje over til Gammel Korup, op gennem Søndersø Skov og til tidskontrol og frokost pause i Nordfyns Gymnasium i Søndersø.
Efter 1 times pause og et par gode madder var vi klar til tredje etape, mod
vest til Veflinge, Gamby, Hårslev, Kærby, Kassemose, Skovby, Hugget og
til tidskontrol på havnen i Bogense hvor der også var kaffepause.
På fjerde etape blev vi sendt mod øst til Harritslev, Guldbjerg, Ejby, Jullerup, Engeldrup, ned gennem Rostrup, Ørritslev, Ullerup og til mål på Gymnasiet i Søndersø.
Efter 16 sekundetaper og 42 hemmelige tidskontroller på de knap 200 km.
var sidste deltagende hold i mål lidt over kl. 17 og efter et velfortjent aftensmåltid, som skulle være Wienersnitzel, meeen, nå, det smagte nu godt
alligevel, var der præmie overrækkelse og kl. 19,30 var det hele så overstået efter en spændende og hyggelig dag.
Ted-

dy Simonsen
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Udklip fra Fyn Rundt
Tilbagemelding på DASU Classic løbet 29. sep. på Nordfyn.
Ros til arrangørerne for
- smuk rute
- moderate gennemsnitshastigheder på sekundetaperne (42-47 km/t)
- korte sekundetaper (1500-7500 m)
- et par elegante raderinger (hvor vi røg i den ene og missede en rutekontrol)
- brug af de gode gamle kort med tydelig angivelse af f.eks. grusveje
- hurtig resultatudregning
Vores trip passede ned på få meter med arrangørens. Derfor var det en
overraskelse for os, at vi konsekvent var flere sekunder foran på de hemmelige tidskontroller. Der ved jeg ikke lige, hvad der gik galt for os...
Næste løb er 26. okt. i Viborg. Her må de rutinerede arrangører gerne lade
sig inspirere af de seks 'roser' ovenfor, så også finaleløbet bliver en lige så fin
oplevelse.
Rikke U. Nissen
(’ekspert’?? MGB GT)
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Motor Klubben Centrums
Ordinære generalforsamling,
afholdes i Polymere port 11 Stationsvej 69
Fredag den 11.januar 2018 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 : Flemming H. Jensen, 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, så en tilmelding er derfor nødvendig til
Formanden senest 5. januar 2018
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Motorsport med klassisk bil
eg har altid brugt mine biler til en eller anden form for motorsport. Som 18-årig startede jeg med klubrally i min første bil, en Austin Mini, og sådan er det fortsat med orienteringsløb, rally, baneløb, trackdays og utallige kurser og ture til Nürburgring.
I 1994 fik min kone en Renault Twingo og jeg tænkte, den må kunne bruges til noget fornuftigt,
så jeg startede i et økonomiløb og hentede en fin andenplads. For tre år siden købte jeg min
Fiat 124 Spider, som af tidligere ejer var bygget op med Abarth look, så det var jo oplagt at
den skulle bruges til noget klassisk motorløb. De første par år blev bilen dog kun brugt til
ferieture rundt i Danmark og en tur hjem til Torino, men her i 2018 skulle det være alvor. Jeg
tilmeldte bilen til FDM DASU CLASSIC løbet Fyn Rundt den 29. september.
Bilen fik monteret den rigtige Pininfarina hardtop, som blev brugt på Abarth rallybilerne i
70'erne, så var udseendet da på plads.

Bilen havde tidligere havde været brugt til løb, så under instrumentbordet var der vinkeludtag på speedometerkablet til en HEMO-triptæller, og der sad en impulsgiver på venstre
forhjul til en Lano triptæller, derfor var det oplagt at købe en Lano triptæller og et radiostyret
ur. Så må det være nok til at starte med og min Co-driver fra rallytiden meldte klar med en
lineal, stopur og et par kuglepenne. Triptælleren blev justeret ind efter kilometer pælene på
den lokale hovedvej.
Til løbet fik vi mødetid til teknisk kontrol kl. 8:15, på
turen ud til startstedet begyndte en grim lyd ude forfra,
lyden var relateret til hastigheden og ikke til omdrejninger,
så det var mit speedometerkabel der larmede og nålen
hoppede da også lystigt rundt på uret, nå det må vi leve
med på turen. Teknisk kontrol godkendte bilen og vi fik
monteret de påbudte reklamer, så nu lignede bilen en
rigtig racer.
45 minutter før start fik vi udleveret vores rutebog på 10
sider og sammen med Co-driver Torben Johansen, gik vi gang med at indtegne det vi mente
måtte være den rigtige rute. Vi var lidt glade da vi var færdig 10 minutter før vores starttid.
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Da vi med start nummer 2 og en starttid på klokken 10:01 kørte frem til start dukkede klubmedlem Tonni Hermansen op i bakspejlet i sin 124 Spider i racerlook og med startnummer 3
på siden. Der deltog yderligere en FIAT 850 Coupe med Curt Clausen fra Fåborg bag rattet,
så flot fremmøde af FIAT'er.
FDM DASU Classic løbet er et pålidelighedsrally også kaldet Regularity Rally, det
køres med biler ældre end 1990. Løbet går
ud på at følge en forudbestemt rute ved
hjælp af kort og udleveret rutebeskrivelse,
der skal køres med skiftende gennemsnitshastigheder mellem 40 -50 km/t. Løbet på
Fyn var 197 km langt. Vi startede ud på
ruten og fandt hurtigt den første kontrolpost
som var et opsat gult skilt i vejsiden med et
bogstav, som man skal notere på sit kontrolkort. Når alle 22 bogstaver på ruten er noteret i den rigtige rækkefølge, så har man ramt ruten rigtigt.
Allerede efter 4 kilometer startede det, der hedder en Sekundetape, hvilket betyder at vi
skal køre en opgivet strækning med en bestemt gennemsnitshastighed. Første sekundetape
finder man 4.026 meter efter start og vi skulle starte 8:00 minutter efter vores starttid, så det
var 10:09. Etapen var på 2.500 meter og vi skulle overholde 40 km/t som gennemsnit Vi prøvede med et GPS-speedometer på mobilen at holde de 40 km/t rundt i et industrikvarter, det
gik faktisk OK synes vi. Senere lærte vi, at når etaperne bliver længere og vejene meget snoede, så kan en GPS på mobilen ikke bruges, for den logger kun positionen for hvert sekund og
GPS-ruten springer derfor nogle sving over, og tager den lige rute ind over markerne. På
sekundetaperne er der opstillet elektroniske målere der aflæser den transponder der er installeret i bilen, så løbsledelsen ved nøjagtig hvornår du passerer checkpunkterne. På hele turen
checkes din gennemsnitshastighed 42 forskellige steder, så der er virkelig styr på dig, og hvert
sekund du kommer for tidligt eller for sent, giver strafpoint.
Efter 45 km og seks sekundetaper nåede vi frem til en 5 min pause og vi synes egentlig det
gik ret godt, vi havde kun haft en fejlkørsel som vi selv opdagede, og nåede at vende om og
komme ind på ruten igen. Bilen kørte fint og speedometerkablet var blevet varmet op og holdt
kæft. Vi var dog godt klar over at der var noget galt, for Tonnis fine Fiat var ikke længere i bakspejlet, nu var den derimod foran os, fejlkørsler straffes, og dem havde Tonni ikke lavet nogen
af. Nu kunne vi så nyde Tonnis Fiat bagfra, og han underholdt med et større lysshow når han
ville blinke og bremse samtidigt. Tror han fik fikset den dårlige stelforbindelse i pausen.
Løbet køres på meget små veje og tre strækninger var på grusvej, så selvom gennemsnitshastigheden kun er på 40 -50 km/t, så skal der holdes på for at overholde tiden. Vi var meget
fokuseret på sekundetaperne som det med GPS-måleren var svære at ramme, men da vi kom
til frokostpausen gik det op for os, at man samtidig skulle overholde de 43 km/t for hele løbet,
ved ankomst til frokost pausen kom vi 3 minutter for sent og havde misset tre poster.
Under frokosten fik vi nogle gode råd af de andre, og installeret en app på mobilen hvor
man indtaster en gennemsnitshastighed, den viser så antal kørte meter og tiden. Jeg skulle så
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bare sørge for at bilens triptæller viste det samme som mobilen sagde vi burde have kørt, det
hjalp noget på eftermiddagens sekundetaper.
Vi syntes eftermiddagen gik bedre, men var godt klar over at vi havde kørt forkert, vi faldt
simpelthen i en af løbsledelsens mange fælder, og da vores rute derfor blev længere måtte vi
til kaffepausen igen inkassere staf for at møde 2 minutter for sent, jeg synes ellers der blev
givet gas nok. På en lille vej ude på landet bemærkede jeg tre heste som løb rundt inde på
marken til højre, der holdt også en bil og der stod nogle mennesker, jeg kiggede ikke nærmere
på det for vi var bagud, jeg bemærkede dog at hestene kom løbende ned mod os, men jeg
skulle nok også have bemærket at der ikke var noget hegn imellem os og marken, pludselig
var der to heste 10 meter foran bilen, godt Fiat'en har fire skivebremser, så vi lagde fire sorte
striber på vejen og stoppede med ret høj puls, ca. en meter før den ene hest, som bare stod
og kiggede forvirret på den røde Fiat. Puha en oplevelse, men vi skulle jo videre.
Sidste etape efter kaffepausen blev nok vores bedste, vi lavede ingen fejlkørsler, sekundetaperne lå rigtig pænt og vi ankom til mål på korrekt tid.
I alt startede 49 biler og de 16 deltog i vores klasse som hedder Touring, det er her man
kører de første 10 løb som rookie, inden man rykker op i Sport og Ekspert klassen. Vores
resultat blev en 10 plads ud af 16
deltagere i klassen og det er vi ret
stolte af, for vi lavede mange begynder fejl og kørte med ret begrænset
udstyr. De fleste andre har bilen fyldt
op med elektronik og flere ure og
triptællere der hjælper dem med at
overholde hastigheden på både sekund etaper og over hele løbet.
Vi lærte en masse om klassisk rally
og hvordan vi kan bruge triptælleren,
så vi er sikre på at næste gang skal vi
længere op i top ti.
Hvis du har lyst til at prøve at bruge din klassiske bil til noget løb, så kan FDM DASU Classic
løbene anbefales, det er sjovt, udfordrende og både driver og Co-driver er travlt beskæftiget
hele tiden. De 40 - 50km/t kan godt være svære at overholde. Bliver du fanget i trafik, bag en
traktor eller laver en fejlkørsel, så skal der altså gives gas for at hente tiden hjem.

Lars Kruse / Torben Johansen Fiat 124 Spider
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Jeg er kører, når tiden tillader det, jeg er løbsleder, holder
kurser og min største plads i hjertet er de frivillige. jeg elsker
en følelse man får, når man står i vejkanten og ser en rallybil
komme forbi, smilende, når det går godt og overraskelsen og
overvældelsen, når man prøver det for første gang. det er
det, der gør det hele værd. Eller er det?
Der er lidt malurt i bægeret: Jeg synes den dårlige tone stikker sin grimme fjæs frem. Der bliver peget fingre, kritiseret
og snakket i krogene til løbene. Man kan læse meget på Facebook, man sidder bag skærmen og kan skrive, hvad man
synes, man skal jo ikke forholde sig til nogen. Hvis noget går
nogen imod, så skrider man. Kunne man overveje at gøre
noget i stedet?
Officials kan være irriterende, fotografer det samme. Men ja,
vi laver alle fejl, vi kan finde noget alle steder. Hvis man vil
være djævlens advokat, så kan man altid finde noget. Men al
den sladder og kritik må ikke få overtaget. Det tager så meget energi at forholde sig til det negative.
Jeg siger dette, fordi jeg er bange for at vi er i gang med
grave grøfter inden for rallysporten – mellem fotografer, officials og andre. Vi skal lære at acceptere, at vi alle begår fejl,
og acceptere hinanden. Der er ingen løbsledere, der vågner
og tænker, i dag skal jeg lave et lorteløb, der er ingen kørere
der vågner og siger, at i dag skal jeg gør det surt for officials
og så videre. Vi ofrer os alle.
Kan vi alle reflektere en smule over dette. Vi er alle forskellige, men vi gør vores bedste. Vi laver alle fejl, men prøver at
lære af det. Med mindre man bliver halshugget eller stikker
af inden.
Skal vi ikke alle rykke os. Brug den konstruktive kritik. Mit
håb er, at vi kan arbejde i fælles flok og trække vores dejlige
sport, som er i fremgang, i den rigtige retning. Vi elsker alle
denne sport, uanset baggrund. Kig indad. Men vigtigst af alt,
tal om det, det koster ingenting.
Henriette Juel Bruhn, VAS
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Svar på de tre Spørgsmål….
1. Facel Vega fransk luxusvogn fra 1954 – 1964 købte
motoren udefra. Hos hvem?
Svar: Af ærkeamerikanske Chrysler
2. Hvad hed SAABs sportsvogne fra 1956 – 1974?
Svar: Saabs sportsvogn hed Sonett.
3. Sunbeam Alpine var 4 cylindret. Men havde en hidsig storebror med v8 motor. Hvad hed den?
Svar : Sunbeam alpines storebror hed Tiger
Vinder må denne gang være Poul Maler Larsen.
Han har insiderviden. Han så den sidste Sonett, en gul MK.3,
blive løftet af samle båndet den 9. oktober 1974.

CENTRUM POSTEN 2

2018

13

Svar på tre Spørgsmål….
1. Hvad var der specielt ved frontspoileren
på BMW 2002 turbo?

2. Hvornår blev det påbudt at bruge styrthjælm
ved kørsel på knallert?

3. Hvilken bil blev kaldt Pygmæambulancen?

Send svarene til
Benny Koch på E - mail: gamlebiler@mail.dk
Vinderen offentligøres i næste blad.
Der vil være en præmie.
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Sæt kryds i kalenderen...
JANUAR
11
26

GENERALFORSAMLING
PR DASU CLASSIC ASSENS

MKC
MKC

FEBRUAR
16

WINTER CLASSIC

DHMC

CLASSIC TRÆNINGSLØB POLYMEREN

MKC

13
14
MAJ

FDM DASU CLAISSIC 1
PR DASU CLASSIC POLYMEREN

MKC
MKC

11

FDM DASU CLAISSIC 2

SAS

MARTS
24
APRIL

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

Støt vores annoncører - de støtter

