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FORMANDEN
Nu nærmere vi os snart tiden
for årets Rally Sprint i Odense
SV.
Imidlertid har vi besluttet, at da
vi måtte aflyse Rally Sprint i
Ringe den 7. maj, vil vi i stedet
afvikle løbet den 18. september
i Ringe.
Så hvis der skulle være nogen
som kunne tænke sig at hjælpe
som officials bedes i hurtigst
muligt kontakte undertegnede.
Desuden vil vi også meget gerne have så mange som muligt
til at hjælpe som tidskontroller
ved FDM DASU Classic den 29.
oktober som vi afvikler i samarbejde med HAMK (Ulrik Hejl)
med start og mål i Odense.
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Resultater fra
Touring:
1. Hans Ravn / Simon Træls Ravn
Hilman Imp 1964
2. Robert Ruby Hansen / Bent Ballegaard
Audi 80 GT 1983
3. Rasmus Holst / Niels Holst
Porsche 911 S 1977
5. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård
Renault Alpine A 310 1977
Sport :
1. Lars Toft / Erik G. Kjærgaard
VW Golf 1981
2. Claus Bernhard / Jan Petersen
Alfa Romeo Junior Z 1972
3. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen
Porsche 911 Targa 1969
5. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
Volvo 142 1973
Expert :
1. Lars Hjort / Simon Hjort
Triumph TR 4A 1966
2. Finn Kristensen / Jan Østergaard
Ford Cotina GT 1965
3. Torben Falck Hansen / Bjarne Kristensen
Toyota Supra 2,8i 1983

14 pt.
26 pt.
27 pt.
86 pt.
61 pt.
62 pt.
64 pt.
68 pt.
23 pt.
23 pt.
25 pt.
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Resultater fra
Touring:
1. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgaard
Renault Alpine A 310 V6
2. Kim Mortensen / Niels Flindt Nielsen
Toyota MR 2 1985
3. Camilla Aschenbrenner / Henrik Aschenbrenner
MGB 1967
Sport :
1. Karsten Simonsen / Teddy Simonsen
Opel Rekord 1974
2. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen
Porsche 911 Targa 1969
5. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
Volvo 142 1973
Expert :
1. Lars Hjort / Simon Hjort
Triumph TR 4A 1966
2. Finn Kristensen / Jan Østergaard
Ford Cotina GT 1965
3. Henning Friborg / Else Friborg
Volvo 142 S 1970
Monte Carlo :
1. Rene Castillo Skjøt / Jan Søndergaard
Honda CRX 1986
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173 pt.
179 pt.
183 pt.
158 pt.
206 pt.
390 pt
77 pt.
82 pt.
102 pt.
114 pt.
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Foreløbig stilling i
Touring:
1. Camilla Aschenbrenner / Henrik Aschenbrenner
MGB 1967
2. Jens Pedersen / Troels Lund
Porsche 911 SC 1981
3. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgaard
Renault Alpine A 310 V6
4. Preben Troelsen / Finn Stegmann Jensen
BMW 320 i 1986
Sport :
1. Per Vilslev / Erik Andersen
Opel Kadett C GT/E
2. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen
Porsche 911 Targa 1969
3. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen
Volvo 142 S 1973
4. Werner Stein / Christa Stein
VW 1303 1973
5. Lars Dammark Simonsen / Benny Dammark
VW Jetta 1985
Expert :
1. Finn Kristensen / Jan Østergård
Ford Cortina GT 1965
2. Poul Brøndum / Egon Brøndum
Toyota Starlet 1981
3. Henning Friborg / Else Friborg
Volvo 142 S 1970
4. Torben Falck Hansen / Bjarne Kristensen
Toyota Supra 1983
16. Ulrik Hejl / Ebbe Madsen
Audi 80 Coupe GT 1982
Monte Carlo :
1. Rene Castillo Skjøt / Jørgen Skjøt
Honda CRX 1986

186
185
183
132
188
185
183
171
171
186
181
177
176
79
200
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Oresund Rally 2016
4. afdeling af FDM DASU Classic

Årets Oresund Rally havde udgangspunkt fra Frederiksborgcenteret
I Hillerød den 27. august, med en samlet længde på ca. 210 km på
de nordsjællandske veje.
Det er anden sæson, jeg har fornøjelsen af at være med til Classic
Rally, sammen med min chauffør Bruno Hvid Nielsen, som også er
bilejeren. Jeg fik tilbuddet om at køre med Bruno, som har anskaffet sig en fin bil til formålet, en Renault Alpine 310 V6.

Vi har for vane at ankomme til arrangementerne på Sjælland aftenen før for at være friske og klar til det pågældende løb, og denne
weekend var ingen undtagelse. Renault’en på traileren og afsted
det gik, fredag aften med solnedgangen i ryggen.
Vi fik en god nats søvn og var klar til løb lørdag formiddag med
start nummer 26. Vi kommer af sted og starter med at overse det
første bogstav på ruten, som er placeret på vej ud af Hillerød. Vi
var mere fokuseret på at komme ud til første sekund etape. Jeg er
lidt udfordret, når vi er ude at køre med hensyn til køresyge. Dette
er ingen undtagelse denne weekend, dog i mindre grad end ved
sidste løb. Når man skal koncentrere sig både om helbredet og at
finde vej, er der nok at se til, så til chaufførens store frustration fik
vi ikke altid drejet af på det helt rigtige tidspunkt, men i det store
hele klarede jeg mig igennem dagen uden at skulle gøre ophold ud
over de planlagte.
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Det var en god tur, vi havde rundt i det sjællandske på de små veje
og med udfordringer af forskellig art. Landmændene høstede, og
det gode vejr trak mange cyklister ud på de samme små veje. Det
kan godt påvirke kørslen, når der er tidsetaper med en traktor foran eller en flok cyklister, der fylder lidt mere, end vi ønsker, i bredden. Vi fik ikke alle bogstaverne med hjem, og det var heller ikke
alle sekundetaperne, der var lige i skabet. Selv om at vi kun har
kørt sammen sidste år og i år, går der jo benzin i blodet, og stemningen kan være intens i bilen, når først vi er kommet afsted.

Efter en god dag med masser af kilometer, gode omgivelser og
masser af biler på vejene sluttede vi af tilbage i Fredensborgcenteret med aftensmad. Vores umiddelbare vurdering af dagen var, at
det var gået middelmådigt, og med udsigt til en lang tur hjem til
henholdsvis Gårslev og Gjerlev besluttede vi os for at bryde op, da
vi havde fået lidt at spise og inden resultatet af dagens løb blev offentliggjort.
Det var derfor meget overraskende af få en mail senere på aftenen,
hvori der stod ”TILLYKKE MED SEJREN”. Det var bestemt ikke den
fornemmelse, vi havde, da vi forlod Hillerød.
Tak for et godt løb og et overraskende resultat.
Brian Fjordgaard
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”Sølvbryllupsrejsen til Le Mans”
Den opmærksomme Centrum Posten læser vil her sikkert tænke: ”
Hva´ nu ?? Har hr. og fru Danmark endelig fundet ud af, at sølvbryllupsrejsen kan gå andre steder hen end til Mallorca eller Mols
bjerge?

Næ det er noget helt andet. Det er historien om 25 års godt venskab og i alt 26 Le Mans-ræs i streg! Vi er tre gutter, Carsten og
Ulrik tidligere kollegaer og ”tilløberen” Benny fra Brovst! Carsten og
Ulrik arbejdede sammen i det hedengangne ”Unipro” en landsdækkende PC-kæde hvor ejerne ( og den ene Lars Skovgaard faktisk
kørte ræs og vandt Good Year Eagle GTI Cup nuværende Yokohama
Cup i 1991) og var i Le Mans til den historiske første danske Le
Mans-sejr med John Nielsen. Det gav Carsten og jeg ”blod på tanden” og vi var af sted i 1991 (MAAAAAAZZZDAAAAAA) og vi mødte
ham den spøjse jyde. Siden har vi holdt samen og set 26 Le Mansløb sammen inkl. alle Tom K´s sejre. Vi har udbygget med lidt Formel 1, og når denne artikel læses, har vi netop været til Formel 1 i
Spa.
Årets Le Mans var specielt på flere måder: Dels var det vel en af
vores allerbedste ture, alt klappede. Vi havde nogle meget specielle
oplevelser bl. a. en krig blandt fans i ”letbanen”… jo, jo vi er vel fra
O´ense. På samme tidspunkt var der fodbold-EM i Frankrig og ordet ”krig” leder lynhurtigt hen til billederne af engelske og russike
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”fans” i kæmpe slagsmål med næver, stolekast, jernstænger, spark
osv.
Men bare rolig, det var en ”sangkrig” !! ”Letbanen” eller Trampway

som den vist hedder i Le Mans var stoppet med racefans og pludselig rungede ”God save the Queen” fra de engelske fan, den blev
afløst af ”La Maseilleise” fra de franske..og bagefter var der
”fællessang” blandt fans alle til bl. a. ”We will rock you” og ”Hey
Jude” med entutiastisk forsang af en midaldrende englænder! Jeg
har senere haft et læserbrev i Fyens Stifstidende, hvor jeg til slut
spørger hvorfor 250.000 racefans kan hygge sig i Le Mans og hvorfor 1000-1500 ”fodboldfans” skal smadre hinanden og en halv
by !??
Ellers var vi igennem de sædvanlige rutiner, 25 års Le Mans gør os
til vanemennesker! Vel ankommet onsdag går vi ind til det lokale
supermarked og handler rigeligt med mad og øl! På vejen ud og på
vejen hjem gør vi stop på ”Bar Bugatti” som ligger nogenlunde
halvvejs.
Torsdag aften tog vi en tur ind til byen, fik lidt god mad og fandt
”vores” irske pub, hvor vi så EM-Fodbold: England-Wales, hold
kæ.. der var knald på da England scorede til 2-1!
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Fredag er vi til kørerparade, vi kommer tidligt og finder en god
plads og mødes i øvrigt med 4-5 englændere som vi har mødt de
seneste år. Efter paraden, hvor der er alle kørerne, en masse fede
biler, dansere, orkestre ( og Brad Pitt og Jackie Chan !!) mv. finder
vi et godt sted at spise og senere mødes vi med vores engelske
venner på ” den irske” … fed, fed hygge !! Og hyggeligt er det også,
at vi møder Brian og Bill, to nordjydske ”truckere” som vi kender
fra tidligere. Vi ender på ”den lokale” tæt Camp Expo og får ”lidt” øl
og en gang gode historier… super rare gutter!

Bør nok lige nævne, at vi de seneste 15 år har haft ens ”team-tøj”
og i år lykkedes det Benny, at få alle danske køreres autografer på
skjorten !!
På Camp Expo har vi jo også to de fra Lolland… den ene lyder som
han er sur på alt og alle, men det sgu ikke så slemt, viser det sig.
Igen et par hyggelige race-fans som det er rart at møde igen-igen.
2016-løbet var på mange måder specielt. For første gang har vi set
et løb startet under Safety-Car og et løb hvor den førende bil udgår
på sidste omgang !! Resultaterne kender I sikkert og bemærkelses-
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værdigt var det, at for første gang i mange år, var der ikke en
eneste dansker på podiet i nogen af klasserne… men stadig væk
et godt ”sølvbryllup” med så mange gode oplevelser, venskaber
og indtryk! ”We´ll be back!”
Benny
Carsten

Ulrik
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Mille Miglia 2016
Det er ikke let at komme til start i det legendariske Mille Miglia.
Men stædighed belønnes, og det havde Niels Borum og Christian
Daluiso, da de tilbage i 2013 begyndte på forberedelserne på deres Mille Miglia eventyr. Første skridt var at finde en bil, der kunne godkendes.
Efter lang tids søgning fandt Borum og Daluiso i Belgien en Oldsmobile 88 Rocket fra 1953, med den rigtige specifikation.
“Oldsmobile havde deltaget i et enkelt løb i det originale Mille Miglia, nemlig i 1954, men i den nuværende version af løbet, der har
kørt siden 1977, havde der aldrig før deltaget en Oldsmobile, så
det var noget af et sats,” fortæller Niels Borum.
Da de to entusiaster fik bilen til Danmark begyndte de på en større renovering, dvs. bl.a. en total adskillelse, nye karosseridele og
en total nylakering.
Efter havde ansøgt om deltagelse et par gange, lykkedes det Borum og Daluiso om at få startplads i 2016. Løbet starter i Brescia,
Italien og på 4 dage kører man 1.600 km på små veje i Italien.
Ruten går fra Brescia til San Remo, så til Rom, videre over Siena,
Firenze, Bologna og Parma og slutter på 4. dagen igen i Brescia
og hele ruten foregår på små veje. Kørebogen fylder 4 bind. Alle
dage er der indlagt en del tids-etaper, som er den væsentligste
del af pointtildelingen.
”Der er en del papirarbejde, dels i forbindelse med tilmeldingen,
men også ved indcheckning og teknisk kontrol i Brescia, men det
har man glemt alt om, når man holder ved starten i Brescia sammen med de andre 450 deltagende biler. Der er tilskuere over alt,
og alle vil have billeder af bilerne. Man føler i det hele taget at
man er blevet en berømthed”, fortæller Niels Borum, og fortsætter:
“Alle får at vide at man ikke må køre om kap, men prøv at fortælle det til 450 primært mandlige chauffører i mere eller mindre potente biler, og vent så 5 minutter efter start, så kører alle som
sindsyge.”
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I alle 4 dage følges løbsdeltagerne af en større politistyrke fra
Brescia, på 2 og 4 hjul, og politiet laver vejspærringer, kører med
i feltet og dirigerer almindelige trafikanter ind til siden, når Mille
Miglia bilerne kommer.
Borum og Daluiso fik den første dag lidt problemer med bilens
dynamo, og måtte forbi et værksted, så det gav en del strafpoint,
men de sidste 3 dage gik fint og de gennemførte løbet.
”Ud i motorsport er det noget af det sjoveste vi nogensinde har
prøvet. Der er en fantastisk stemning overalt, og der er tilskuere
langs hele ruten, som vinker og hujer, når man kommer ræsende
forbi. Italien elsker Millie Miglia og Mille Miglia elsker Italien. Det
giver også lidt gåsehud, når man f.eks. sent om aftenen, med politieskorte, kører rundt om Colosseum i Rom, eller når man bliver
ledt ind igennem Siena, hvor man lige kan komme forbi cafe´
bordene i de små stræder og gader. Alt i alt en fantastisk oplevelse, som vi gerne gentager”, afslutter Niels Borum.
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Svar på tre Spørgsmål….
1. Hvad hed VOLVO´s første personbil

2. Hvilken model blev lavet først Fiat 500 eller Fiat 600

3. Hvad hed Jaguar i 1930 erne ( før den blev til Jaguar )

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

MOTORSPORTSHOP RALLY SPINT

MKC

OKTOBER
1
FDM DASU CLASSIC 5. AFD.
28 - 29 NEZ SUZUKI ECO RALLY
29
FDM DASU CLASSIC 6. AFD.

LOMS
HAMK
HAMK / MKC

NOVEMBER
18

JULEFROST.

MKC

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
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!

Bestyrelsen
Hans Oluf Nielsen Formand
Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev
Tlf. 65 90 23 79
hansoluf@aarslevnet.dk
Peter Bjørnsten Næstformand
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. Jakob Schøn Nielsen
Bagside............................. 900,00 kr.
Tillæg for farver..........................25 % Bestyrelsesmedlem
Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev
Deadlines
Tlf. 22 26 62 57
lordmummy@gmail.com
Blad Deadline
Udsendelse
Nr. 1 24. Marts
03. April
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.
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Vi påtager os ikke noget ansvar for
indholdet.

Husk at checke vores hjemmeside på

www.mkc-sport.dk

Støt vores annoncører - de støtter

Returadresse:
Motorklubben Centrum
Carl Nielsensvej 49
5792 Årslev

