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Thomas og Rikke Brandslund 
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Så fik vi afviklet 5. afdeling af 
FDM DASU Classic med 32 star-
tende + et nyt begynder hold. 
Der skal lyde en stort tak til dem 
fra klubben som var ude og være 
kontrol eller bare har hjulpet til på 
en eller anden måde, der har væ-
ret stort ROS  fra alle deltager 
med et velafviklet arrangenment, 
med en fin og smuk rute. 
Er der nogen som, har gode ide-
er til et arrangement i vinterhalv-
året, så kom med det. 
Vores planer for 2018 er at lave 
et Rallysprint i maj og et FDM 
DASU Classic løb i August. 
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Touring: 
1. Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen 
            Porsche 928 S 1980                8 pt. 
2. Lars  Dithmer / Marcus Dithmer 
            Lotus Elan  1966                  21 pt. 
3. Robert Rudy Hansen / Bent Ballegaard 
            Audi 80 GT Coupe 1983           26 pt. 
4. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård 
            Renault Alpine A 310 1977          27 pt. 
Sport : 
1. Niels Chr. Madsen / Olav Madsen 
            Alfa Romeo Alfasud 1982           59 pt. 
2. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen 
            BMW 1602 1973                74 pt. 
3. Per Vilslev / Erik Andersen 
            Opel Kadett C GT/E 1976            75 pt. 
Expert : 
1. Lars Hjort / Simon Hjort 
            Triumph TR4A 1966                 35 pt. 
2. Kurt Andersen / Anni S. Andersen 
            Porsche 911 Targa 1975             40 pt. 
3. Henning Friborg / Else Friborg 
            Volvo 142 S  1970                  46 pt. 

Resultater fra Resultater fra Au2parts-Eurodeal løbet   
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Bengynder: 
1. Jacob Schytte / Morten More 
            MGB   1970                       34 pt. 
Touring: 
1. Kim Mortensen / Niels Flindt Nielsen 
            Toyota MR 2  1985                    1 pt. 
2. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård 
            Renault Alpine A 310 1977           2 pt. 
3. Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen 
            Porsche 928 S 1980                2 pt. 
10. Thomas Brandslund / Rikke Bang Brandslund 
            Ford Tannus 20M  1968          42 pt. 
Sport : 
1. Claus Bernhard / Jan Petersen  
            Alfa Romeo Junior Z 1972          35 pt. 
2. Lars Dammark Simonsen / Benny Dammark 
            VW Jetta GL  1982                 51 pt. 
3. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen 
            Austin Mini 1977                   63 pt. 
Expert : 
1. Finn / Kristensen / Poul Erik Kristoffersen 
            Ford Escort Mexico 1973            23 pt. 
2. Poul Brøndum / Egon Brøndum 
            Toyota Starlet 1982                 23 pt. 
1. Erik Bach Sørensen / Kim Bach Sørensen 
            VW Scirocco GTi 1977               26 pt. 

Resultater fra Fyn Rundt 2017Resultater fra Fyn Rundt 2017  

Foto : Ebbe Madsen 
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Touring: 
1. Kim Mortensen / Niels Flindt Nielsen                196 
2. Bruno Hvid Nielsen / Brian Fjordgård          192 
3. Benny Rasmussen / Uffe Jørgensen             188 
4. Robert Ruby Hansen / Bent Ballegaard          187 
6. Thomas Brandslund / Rikke Bang Brandslund173 
7. Birgit Ravn Uberg / Bjarne Ravn Uberg      142 
 
Sport : 
1. Karsten Simonsen / Teddy Simonsen           191 
2. Anja Linette Møller / Thomas S. Knudsen        191 
3. Benny Koch / Hans Oluf Nielsen            188 
4. Niels Chr. Madsen / Olav Madsen               182 
  
Expert : 
1. Erik Bach Sørensen / Kim Bach Sørensen           190 
2. Poul Brøndum / Egon Brøndum                 188 
3. Lars Hjort / Simon Hjort                     187 
4. Henning Friborg / Else Friborg                   185 

Samlet stilling i Samlet stilling i   

Foto : Ebbe Madsen 
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Fyn Rundt 5. afd. af FDM Dasu Classic 2017. 
I foråret 2017 startede sæsonen med et samarbejde mellem 
Finn Kristensen og Poul Erik Kristoffersen at deltage i FDM 
Dasu Classic 2017 i Finn’s flotte Ford Escort Mexico. 
Efter de 4 første afdelinger var der ikke noget at råbe hurra 
for, men det blev ændret til 5 afdeling der blev kørt med 
start i Svendborg. 
 
Løbet bød på 4 etaper, 15 sekundetaper i området sydvest 
Fyn, på smalle veje, der båder drejer og er fyldt med topper.  
Ved pausen i kulturcenter Polymeren i Årslev havde vi gen-
nemført 2 etaper med 10 sekundetaper der indebar 21 hem-
melige tidskontroller. 
Efter pausen forsatte vi i området Svendborg-Lundeskov-
Nyborg-Årslev som indebar 2 etaper med 5 sekundetaper, 9 
hemmelige tidskontroller inden vi kom til mål, der var hen-
lagt til Egeskov veteranmuseum, hvor vi havde knap 2 timer 
til at kigge på gamle biler. 
Herefter var der transport til middag og præmieoverrækkel-
se i Ryslinge Forsamlingshus. 
Løbet var virkelig godt komponeret af Hans Oluf. En flot ru-
tebog og variende kørsel med rimelige gennemsnitshastighe-
der og sværhedsgrad på de smalle sydfynske veje. 
 
Inden præmieoverækkelsen blev der afholdt 2 min stilhed 
for ofrene i den triste ulykke i Randers. 
Og så det glædelige i expertklassen blev det til en første-
plads til Fin Kristensen og Poul Erik Kristoffersen med 23 
strafpoint. 
Poul og Egon Brøndum blev nr. 2 også med 23 strafpoint 
men da Ford’en var ældste bil, blev det ”alderdom” frem for 
”ungdom” 
Sidste afdeling køres lørdag den 7. oktober 2017 med mo-
torsportklubben Gladsaxe som arrangør. 
 

Poul Erik Kristoffersen 
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Fyn er fin !Fyn er fin !  
Løbsleder Hans Oluf Nielsen, MKC, havde udsøgt sig små 200 
km smukke fynske småveje til brug for  
5. afdeling af FDM DASU Classic turneringen.  En køretur som 
tog sin udgangspunkt hos Ford i  
Svendborg og ledte deltagerne ned gennem små snoede veje 
til kystvejen nordøst for Svendborg, hvor første pusterum var 
henlagt til Bøsøre inden turen fortsatte igen lidt nord og ind 
til frokostpausen på Polymeren, Årslev.  
Efter hyggelig frokostpause videre ind i det fynske kuperede 
landskab syd for Årslev  til kaffepause ved 
Gudbjerg kirke. Herfra videre vestover retning Stenstrup for 
til sidst at ende ved mål på Egeskov Slot, hvor kontrolkortene 

blev inddraget og hvor alle deltagerne havde små 2 timer til 
at kigge gamle biler på Egeskov Veteranbilmuseum inden den 
afsluttende og utrolig dejlige middag i Ryslinge Forsamlings-
hus ca. 10 min. kørsel fra Egeskov Slot.  
En rigtig flot køretur forbi mange godser og herregårde, mini-
mal med generende trafik, perfekt kørevejr, 
15 sekundetaper – mange korte af slagsen  - med i alt  30 
htk. i spil fordelt på de 4 etaper, løbet bød på, og en rute,  

Foto : Ebbe Madsen 
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hvor der med rund hånd var strøet hemmelige rutekontroller. 

Resultatmæssigt meldte der sig nye ind i kampen i Ekspert-
klassen hvor Finn Kristensen og Poul Erik Kristoffersen sikre-
de sig første pladsen a point med brødrene Brøndum som 
igen måtte se sig slå af ”en ældre bil. Erik og Kim Bach Sø-
rensen snuppede tredjepladsen og gjorde sig således urørlige 
i kampen om at vinde årets FDM DASU Classic turnering, idet 
de selv er ankermænd bag sidste afdeling, hvor de her, som 
løbsledelse, tildeles 48 point. 
Til gengæld er der ingen i top tre i hverken Sport eller Tou-
ring som kan læne sig tilbage og sige: 
”Sejren er hjemme” – alt kan ske den 7. oktober! 

Anni S. Andersen 

Foto : Ebbe Madsen 
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Motor Klubben Centrum stod som arrangør af Fyn Rundt som 
var 5. og næst sidste pålideligheds løb i årets FDM DASU 
Classic serie og ingen kan endnu vide sig sikre på titlen som 
årets mester i de 3 klasser.  
Kl. 9,30 startede første deltagende vogn ud på den 195 km. 
lange tur, det var en halv time før end vi er vant til, men det 
kom os til gode senere på dagen. Fra starten der var henlagt 
til N. Kjær Bilcentret i Svendborg gik turen til Skårup, Vejs-

trup, Oure, Lundeborg, Hesselager, Bøsøre, Tårup, Refsvin-
dinge, nord forbi Ørbæk og til Måre, videre til Sønder Nærå, 
Årslev, Ringe, Sandager, Trunderup, Gudbjerg, Stenstrup og 
til mål på Egeskov Slot hvor det sidste af de 34 deltagende 
hold ankom til ca. kl. 16,15.  
Som altid, når MKC er arrangør, klappede hele arrangemen-
tet perfekt, det være sig ved start, teknisk kontrol, licenskon-
trol, morgenkaffe, frokost, eftermiddags kaffe, aftensmad, 
tids kontroller m.v. så stor ros til jer.  
 

Indlæg fra Teddy SimonsenIndlæg fra Teddy Simonsen  

Foto : Ebbe Madsen 
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Den halve time starten var rykket frem kom os til glæde på 
Egeskov Slot, hvor vi i et par timer kunne nyde de mange 
udstillede veteran køretøjer og løbsledelsen fik så lidt ekstra 
tid til resultat udregningen og kl. 18,30 var der så middag i 

Ryslinge Forsamlings hus. Middagen blev indledt med 1 mi-
nuts stilhed til minde om ofrene i den tragiske ulykke i Ran-
ders og under middagen var resultaterne klar og mellem 
hovedret og dessert var der så præmie overrækkelse til de 
heldige. 
 
Som nævnt, intet er afgjort endnu i nogen af klasserne, så 
der er god grund til at tilmelde sig Metal Løbet med start og 
mål i Jørlunde d. 7. oktober.  

 
Teddy Simonsen. 
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 Det er lørdag morgen d. 16. sep. og kl. er ”kun” 05.50 og vi triller 
ud af Skibbild, med kurs mod Svendborg, på Sydfyn. Vi skal over 
og deltage i det traditionsrige ”Fyn Rundt”. Navnet stammer helt 
tilbage fra 70’erne og 80’erne, hvor det, hvert forår, blev kørt som 
et fælles O-løb mellem de 9 fynske klubber. De lavede hver en eta-
pe på ca. 40 – 45 km. Hver etape var så et ”løb” i sig selv og man 
fik point, efter placering på etapen. Smart lavet. Niels Peder & jeg 
kørte i 80’erne med i disse løb. En oplevelse vi stadig kan snakke 
om, i lang tid. ☺ Karin & N.P. er ikke med, da de er på ”Cykle-
ferie”, ja i har læst rigtigt, de cykler langs floden ”Mosel” i Tyskland 
i 5 dage og skal så fredag d. 22. sep. kører op til Stemwede, som 
ligger lidt nord – øst for Osnabrück. Her skal de lørdag, som eneste 
mandskab, repræsentere T.O.T. og D.T.H.T. og de danske farver, i 
løbet ”47. Int. ADAC Rallye Stemweder Berg Historic”. 
Nå, men det var jo vores tur til Fyn, vi var i gang med. Det er vores 
første løb i ”FDM- DASU Classic” serien i år. Og det er med nogle 
blandede følelser, at vi nu er på vej. Det har nærmest været reglen 
end undtagelsen, at de forskellige løbsledere, i de sidste år har væ-
ret ”forfaldet” til at lave meget små P-etaper, mellem de forskellige 
S-etaper. Når disse små P-etaper, der typisk er på 2 til 4 km og 
med 47 til 50 km/t, så går gennem en landsby eller lignende, hvor 
vi jo gerne skulle kunne ”give” os ”tid” til at tage pænt hensyn til 
fru Hansen eller ”ungerne” inde fra fam. Jensen, og når der så også 
er en eller to o-finter, ja så skal man ikke have den store 
”kugleramme” eksamen, for at regne ud, at man har ”pænt travlt” 
på disse etaper. Dette er åbenbart meget svært at se, når man har 
titel af ”løbsleder”. Nå, men vi har hørt fra en lille ”sangfugl”, at i 
dette løb, er der til en forandring, en ”løbsleder” der har brugt 
”Hovedet”. Så det må vi så håbe passer.  
Der er tilmeldt 40 hold heraf 14 i vores kl. Expert. Turen er på 195 
km og har start hos N. Kjær Bilcentret, Odensevej 94, 5700 Svend-
borg. Her er ”indendørs tekniskkontrol” og det kaffe bord der ven-
ter os, er bestemt i den fine ende af skalaen. ☺ Og der er udsøgt 
”service” her i kantinen. Nå, men vi får ordnet både teknisk & licens 
kontrol. Vi kører også ”trip” kontrollen. Den passer ”næsten” mener 
vi. (det skal vise sig at vi her slet ikke var ”vågnet” endnu – Uf – 
Uf) 
Vi har start nr. 18 og kl. 9.47 er det vores tur. Første etape er på 
47 km og med ikke mindre en 6 sekund etaper. Og glæden er stor i 
bilen, da det hurtigt viser sig, at der imellem S-etp. er ”tid” til at 
køre ”pænt”. Der er også en del ”tilskuere”, da løbsleder Hans Oluf, 
har brugt ”energi” på at omtale for de lokale, at vi kommer forbi 
hos dem. Super godt tænkt. Vi kommer af de ”nærmeste omveje”  

Fyn Rundt 2017Fyn Rundt 2017  
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op langs den fynske østkyst til OTK-2 ved Bøsøre Camping. Inge 
siger tilfreds, - Dejligt at Hans Oluf har tænkt sig om og fundet et 
sted med toilet. ☺  

Den efterfølgende etape bringer os over Tårup, Refsvindinge, Ør-
bæk, Ferritslev og frem til middagspausen på ”Polymeren” - 
http://www.polymeren.dk – et imponerende ”Kultur- Aktivitetsted 
& Idelaboratorium” for Årslev og omegn. Spændende sted, der 
”summer” af liv, her lørdag over middag. Fint indslag. 
Etape tre fører os over Ringe, Ryslinge, Kværndrup og frem til 
kaffe pausen ved Gudbjerg Kirke. Kaffe & kage er fra N. Kjær Bil-
centret. Igen TOP. Dagens sidste etape går så over Stenstrup og 
frem til Mål ved Egeskov Slot. Her er vi kl. 15.54. Ved målkontrol 
får vi en transport frem til Ryslinge Forsamlingshus (aftensmaden 
☺ vigtig ☺) udleveret. Men det er først kl. 18.30. Der er også en 
kørselsvejledning til P-pladsen ved Egeskov Automobil Museum. 
(Privat område og kun for deltagere). Altså har vi nu god tid til at 
besøge Museet, hvortil vi har fået ”gratis” adgang. Flot fundet på 
og flot af ”Egeskov”. Det er et spændende sted, hvor der er me-
get mere end gamle biler. Et sted, man sagtens kan bruge en 
weekend sammen med familien. Husk det. ☺  
Vi er fremme ved Ryslinge Forsamlingshus, ved 18 tiden. Maden 
er helt til UG. Turen har været rigtig fin med sjove snoede veje og 
fine naturoplevelser. Vi får vores resultat. Ruten er rigtig og vi har 
fået 52 straf sekunder ved de 30 målinger.. En del mere end vi 
havde fornemmet på turen. Vi ramte de hemmelige kontroller  
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rimelig godt, oplevede vi. Vi har ”kun” to på 0 men hele 13 på 2 
sekunder. Nu er det så vi kommer ”tilbage” til vores 
”koncentration” ved morgenens Tripkontrol. Se det kan jo hænge 
sammen med at vi ”ikke” har samme mål som løbslederen. Og hvis 
vi går ud fra at de 2 sekunder skulle have været ”vores” idealtid, ja 
så ser regnestykket mere ”normalt” ud i forhold til det vi ”plejer” at 
lave. Altså, vi har sløset unødvendigt her til morgen. Uf.  Vi ender 
på en 8 plads, af de 14 hold i klassen. 
Undervejs i denne artikel har der været ”ros” til løbsleder Hans Oluf 
og hans Team. Dette bliver vi nødt til at gentage. For endelig er der 
nogle der har forstået at lave et løb med ”god tid” på P-etaperne, 
og det kan der ikke gives nok ”ros” for. Det er nu engang bedre for 
vores omdømme, at vi har tid til at ”tage hensyn”. Og det er jo tu-
sind gange sjovere, når folk vinker end når de truer og råber efter 
os. ☺  Så stor ”ROS” til Fyn Rundt Teamet, her fra Team Old Time. 
”Godt gået Drenge.” I har så sandelig levet op til det i har skrevet, 
nemlig - ”Fart med Fornuft”. ☺ 
Vi sætter snuden hjemad ved 20. tiden, efter en rigtig hyggelig og 
oplevelsesrig dag, sammen med dejlige mennesker.  
 
 
Med sportslig hilsen Team Old Time. – Inge & Troels.  

Foto : Ebbe Madsen 
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Svar på de tre Spørgsmål….Svar på de tre Spørgsmål….  
 
Nævn 3 biler opkaldt efter kattefamilien ? 
Svar: Jaguar.  Ford Puma.  Sunbeam Tiger. 
 
Har Fiat lavet personbiler med v8 motorer ? 
Svar: Ja Fiat 8v 1952- 1954. 
 
Hvem ses på side 10 ? 
Svar : Peter Bjørnsten 
 
Vinder blev :  Ebbe Madsen 

Foto : Ebbe Madsen 
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1. Nævn 3 bilmodeller med maritime navne ? 
 

 

2. Hvad er registreringsnummeret på Anders Ands bil ? 
 
 

 
 
3. Hvem var skaberen af bilmærket LOTUS ? 
 
 
 
 

Send svarene til  
Benny Koch på E - mail: gamlebiler@mail.dk 

Vinderen offentligøres i næste blad.  
Der vil være en præmie. 

Svar på tre Spørgsmål….Svar på tre Spørgsmål….  
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Sæt kryds i kalenderen...Sæt kryds i kalenderen...  

OKTOBER 

7 FDM DASU CLASSIC 6. AFDELING         SMKG 

 

NOVEMBER 

11 MIDTNIGH RUN SOMS 60 ÅRS JUBILÆUM   SOMS 

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 
 
Peter Bjørnsten Næstformand 

Bestyrelsesmedlem 

Præstevænget 3 5871 Frørup 

Tlf. 65 37 17 47 
peter@bjornsten.dk 
 
Flemming H. Jensen  Kasserer  

Hybenvænget 8, 5792 Årslev 

Tlf. 66 13 81 37 

gofh@hotmail.com 
 
Henrik Andersen 

Bestyrelsesmedlem 

Billeshavevej 7 5210 Odense NV 

Tlf. 22 90 44 03 
parnrsyv@live.dk 
 
Benny Koch 

Bestyrelsesmedlem 

Smedevænget 3, 5792 Årslev 

Tlf. 40 40 58 85 
gamlebiler@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...................................575,00 kr. 
Almindelige………...............300,00 kr. 
Ungdom under 18 år……....300,00 kr.  
Husstand.............................150,00 kr. 
Støttemedlemmer................150,00 kr. 

Deadlines 

Blad Deadline      Udsendelse 
Nr. 1  24. Februar     03. Marts          
Nr. 2    1. Maj            06. Maj 
Nr. 3  18. September27. September  
Nr. 4  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 




