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CENTRUMPOSTEN

Stemningbillede fra ADAC
Hanse Historic rally

Læs bla. i dette nummer
Udklip fra Dalum - Hjallese avis
Generalforsamling 2014
ADAC Hanse Historic rally
Lidt fra sæsonen i DASU Classic
Kontingent stigning

Støt vores annoncører - de støtter os!

FORMANDEN
Så er sæsonen ved at
være slut. Så tiden til at
se frem årets generalforsamling hvor vi vil komme
frem med planerne for
2014.
Jeg ikke glemme at takke
vores
medlemmer
for
hjælpen ved vores arrangementer igennem 2013.
Alle som møder op til generalforsamlingen vil få
lidt ekstra ud af deres
kontingent kroner, da vi
nok har en lille overraskelse.
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Hans Oluf Nielsen

Vi ønsker alle en rigtig
glædelig jul samt et
Godt Nytår.
Håber det gode samarbejde
må fortsætte i 2014.
På vegne af bestyrelsen
Hans Oluf Nielsen
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MOTORSPORT

FART MED FORNUFT!

Motor Klubben Centrum´s
Ordinære generalforsamling,
afholdes i Carl Nielsen hallen klublokale
Fredag den 31.januar 2014 kl. 18.30
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent og stemmetæller

2.

Beretning af formanden om klubbens virksomhed

2a.

Vedtægt ændring.

3.

Forlæggelse af det reviderede regnskab

4.

Behandling af indkomne forslag

5.

Valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er : Hans Oluf Nielsen og Hans Chr. Strib

6.

Valg af to suppleanter til bestyrelsen
På valg er : Henrik Andersen og Jørgen Nielsen

7.

Valg af revisor og revisorsuppleant

8.

Eventuelt

Efter generalforsamling vil der blive serveret et let
traktement, så en tilmelding er derfor nødvendig til
Formanden senest 27. januar 2014
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ADAC Hanse Historic rally
Efter med stor fornøjelse at have deltaget sidste år besluttede vi
atter at stille op i ADAC Hanse Historic rally med start fra Lübeck.
Det er et pålidelighedrally for historiske biler og strækker sig over
3 dage, med start torsdag eftermiddag og mål lørdag sidst på dagen med efterfølgende festmiddag og præmieoverrækkelse.
Rallyet bliver kørt på en anderledes måde end vi kender det herhjemme.
Det består af pålidelighedsetaper med gennemsnitshastigheder på
max 50 km/t. hvor ruten er beskrevet med tulipanskitser suppleret
med god vejledning v.h.a. af vejskilte. På ruten passerer vi hemmelige bemandede rutekontroller med stempel og med det primære formål at kontrollere at man følger den angivne rute. Undervejs
er indlagt sekundetaper beskrevet ved hjælp af kort, hvor der er
indtegnet kontrolpunkter.
På sekundetapen er der startpunkt og målepunkter hvor der er opstillet fotoceller.
Afstand til målepunkter, gennemsnitshastighed og køretid er opgivet.
Ca. 50 meter før hvert målepunkt er der opstillet et forvarselskilt
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hvor det er tilladt at afvente tid indtil man herfra skal passere kontrolpunktet, også markeret med skiltning, med et 1/100 sekunds
nøjagtighed. Afvigelse fra idealtid koster 0,01 strafpoint pr 1/100
sekund.
Mellem forvarsel og kontrolpunkt er det ikke tilladt at holde stille.
Torsdagens etape var på ca. 80 km. Med 2 sekundetaper indlagt
og en kort pause med fortæring undervejs.
Aftenens ene sekundetape Nacht Grand Prix Bad Schwartau var
henlagt til gågaden og torvet som i dagens anledning var afspærret for anden trafik, kørende som gående og med masser af tilskuere. Den var lavet som en rundbane med rute bag om forretningerne, ind over torvet, højre om springvandet, ned af gågaden og
forbi målepunktet, derefter 2 omgange mere og til slut udkørsel
forbi endnu et målepunkt. Længde 3,21 km, hastighed 22 km/t. I
alt 4 målepunkter. Virkelig fornøjeligt.
Derefter retur til Lübeck , i parc ferme’ og med overnatning på
Park Inn Raddison.
Fredagens etape gik mod øst med mål i byen Templin (for øvrigt
hvorfra forbundskansler Angela Merkel kommer) 80 km. nord for
Berlin og var på ca. 300 km. og med 5 indlagte sekundetaper undervejs.
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Den ene på Templiner Ring, en gokart bane og hvor der skulle køres 4 omgange.
Det var også særdeles fornøjeligt og med klappende og vinkende
publikum.
Ruten var lagt af små sekundære veje i et smukt terræn iklædt efterårets farver og gennem områder hvor man normalt ikke ville
komme og af veje af yderst varierende beskaffenhed, så vi fik set
lidt af det gamle østtyskland som endnu ikke har undergået væsentlig forandring. Det er heller ikke alle veje der har undergået en
renovering siden murens fald. På nogle veje var der lagt et tyndt
lag asfalt oven på brosten og ujævnhederne var til dels bibeholdt.
Gennem de små byer har man undladt renovering og der kan nemt
forekomme store huller med manglende brosten - naturligt fartdæmpende foranstaltninger.
På sekundetaperne blev vi bl.a. præsenteret for 2 rækker fliser
med græsrabat imellem.
Udmærket at køre på så længe der ikke kom modgående! (husk at
vejene ikke var lukket for anden trafik). Anden belægning bestod
af ’Kopfsteinpflaster’ som kan beskrives som ikke tilhuggede brosten (natursten) så vi fik os nogle rysteture (husk nyrebæltet næste gang). Tænk så på dem med hård undervogn.
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Undervejs var der pauser i små byer hvor der på torvet var arrangeret startportal, speakertelt og deltagerne fik poser med små gaver og turistbrochurer fra området.
Vi var også lige blevet koblet på en kartoffelfest og en oktoberfest
undervejs.

Selvfølgelig var der også på etapen spise- og kaffepauser på interessante lokaliteter.
Et sted i en gammel middelalderborg var der underholdning af dansere der iklædt den tids kostumer fremførte danse fra samme tidsalder.
I byen Mölln brillerede speakeren med at sige ’god tur’ på dansk til
de danske deltagere.
Efter dagens strabadser var der aftensmad og overnatning på
AHORN Seehotel Templin, et nyligt renoveret lusushotel i rekreative omgivelser.
Lørdag gik det så de ca.300 km vestover tilbage mod Lübeck med
5 sekundetaper undervejs, også af en smuk rute med pauser og
besøg i mindre byer hvor lokale hilste på og fik en lille snak.
Ved mål i Lübeck blev vi modtaget med et glas champagne af lokale cheerleaders med kvaster og hele molevitten.
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http://www.tlc-luebeck.de/gallery/2013/adac_ihh/slides/adac_0006.html

Afsluttende lørdag aften med fornem middag og præmiefest og
socialt samvær.
Der var 67 deltagende hold hvoraf de 5 var fra Danmark.
Mange biler som man sjældent ser herjemme var blandt deltagerne.
Jeg kan kort nævne en Tatra T603, Aston Martin DB4, NSU TT
1200, Audi Quattro, Triumph Dolomite Sprint, TVR Tuscan V6, Lancia Beta MonteCarlo, Rover 2000TC MonteCarlo og mange flere
spændende biler.
Enkelte fik mekaniske problemer undervejs, som dog i de fleste
tilfælde blev udbedret af oldtimer mekanikeren fra den ledsagende
servicevogn fra ADAC.
I det fine selskab klarede den driftsikre Folkevogn sig som sædvanlig upåklageligt.
Mandskabet Ulrik og undertegnede måtte tage til takke med en 17.
plads, een plads lavere end sidste år. Til gengæld kørte vi igen en
holdsejr hjem i team DK-Viking sammen med 4 andre hold.
Jeg kunne håbe at også andre herfra kunne få lyst til at deltage. At
skrive om alle indtryk og oplevelser under turen her ville blive alt
for omfattende. Jeg kan kun anbefale turen, prøv det. Det forlyder
at ruten i 2014 måske kommer til at gå op gennem det sønderjyshttp://www.travemuenderke. Se mere på løbets hjemmeside
asc.de/01portal.htm og
http://teamoldtime.dk/nyhed.asp?id=36
Ebbe
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Lidt fra sæsonen 2013 i
DASU Classic serien
Ny oprykket til sportsklassen havde vi ikke de største forhåbninger
om en placering, i år. Men hen over sommeren var vi heldige et
par gange og begyndte at ane pokaler i det fjerne. Men præcis som
konen med æggene, tabte vi det hele til sidst. En fjerdeplads er ikke meget sjovere end en andenplads i boksning. Et af løbene som
voldte besvær var ovre på djævleøen, med start i Jørlunde. Denne
gang var det hverken observatørens eller chaufførens manglende
evner, der gjorde udslaget, men derimod den ellers så drift sikre
svenske traktor der drillede. Vi fik et forvarsel allerede på vej derover. Temperaturmåleren begyndte at pendle mellem kold og kogende. Men da køleren ikke manglede vand, fortsatte vi. Fornuftige

Altid korteste vej

Foto : Åge Keseler Kirketerp

folk ville nok ha’ vendt om, men de fornuftige var i undertal. Der
var jo meget der drev os, udsigten til et godt løb og især et godt
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måltid mad trak hårdt i os. Så efter teknisk kontrol, morgenmad og
rutelægning lagde vi fra land. Det gik fint indtil første tidskontrol,
da gik vandet som jordmoderen siger. Heldigvis var det lige ved
siden af en sø. Så Volvoen fik en 5–8 liter med andemad og det hele. Så gik den vilde jagt på sekunder og efter vand, så er et løb på
250 km. pludseligt meget langt. Vi fik vand alle vegne: på service-

Jo. den er gammel nok til at ryge. Foto : Åge Keseler Kirketerp

stationer - døgnkiosker og på en gård lige i middagssøvnstimen. Da
vi endelig havde fået banket beboerne op, kom en venlig ældre dame og åbnede. Hun var glad for at træffe nye mennesker og ville
vide lidt om bilen og om formålet med at køre rundt i landskabet
med numre på siden (og det er sgu svært at forklare). Hun talte om
alternative ruter med smuk natur og stort og varieret dyreliv. Hun
var også interesseret i vores familieliv, med eventuelle børn og børnebørn som jo sku’ være en velsignelse. Hun løftede også sløret for
planen om et glidende generationsskifte på gården. Her var det så,
at Hans Oluf høfligt påpegede: at formålet med vores besøg var at
finde vand og at vi var midt i en sekundetape. Vi blev enige om, at
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der nok var en hane i hønsehuset og ganske rigtigt, der var flere
og heldigvis en med vand i. Næste gang varmenålen forsvandt,
var vi ved et lille bindingsværkshus, inde i en skov. Hurtigt som en
65 årig pensionist løb jeg hen til huset og hoppede over stakittet
og landede 10 centimeter fra en sovende hund. Den takkede for
vækningen med et bredt smil. Heldigvis kom ejerinden ud i det
samme, og jeg fik lov at tappe vand i køkkenet. Det er sikkert
smart med de nymodens vandsparedimser man kan sætte på hanerne, det betyder så også at det tager 4 minutter og 28 sekunder
at tappe 10 liter. Imens hørte jeg så om manden Svend, som var
faret hinsides for 12 år siden, og om den tomatrøde Folkevogn de
havde i tresserne. Dagens sidste etape var en decideret manøvreprøve ved en grovvare/ landbrugsbiks. Rundt og rundt om siloer
og bygninger på en bestemt idealtid. Vi overhørte nogle af de profes-sionelles skepsis: om mon tiderne kunne overholdes. Nå, men
fordi Porscherne og GTI erne ikke kan, sku’ Volvoen jo nok ku’
ku’. Så den fik den sidste sjat fra dunken og 4 kildevand fra frokosten. Så blev Volvoen hidset op - det var jo nok der, at et par ventiler bukkede. Men vi fik en fotograf til at løbe for livet og kom i
mål et lille minut for tidligt Et dejligt race. Bræk og lavvande (Ulrik
og Ebbe) eskorterede os til Fyn, TAK for det. Vi skal nok gøre gengæld, når jeres bil taber kølevand.
Dagens forbrug: 40 ltr. Benzin – 60 ltr. Vand – 1 toppakning og 1
nydesignet topstykke. Vi glæder os til at gøre det bedre næste år.
Venlig hilsen og go’ jul
Benny Koch

Start på DASU Classic i Struer Foto : Lars Andersen
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Kontingent stigning
For at opnå et tilfredsstillende driftsresultat, ser bestyrelsen sig nødsaget til at regulere på nogle af de satser, som ligger til grund for indtægterne. Først og
fremmest indstiller bestyrelsen en forhøjelse af kontingentet til repræsentantskabets godkendelse. Kontingentet har ikke været reguleret i en årrække, og den
foreslåede forhøjelse andrager ca. 10%.
Dette er udklip fra DASU Årsrapport som blev fremlagt
på repræsentantskabsmøde den 30. November, derfor
har vi været nødsaget til sætte kontingentpriserne op.
På vegne af bestyrelsen
Hans Oluf Nielsen

Pressemeddelse

Desværre har vi måttet sige farvel til FTZ som sponsor , de
har valgt at støtte noget der er større / bedre end MKC og
det kan vi ikke ændre på men de har ikke afvist at vende
tilbage en anden gang ,men imellem tiden har jeg kontakter
med andre firmaer også inden for autobranchen og der venter jeg et svar fra i næste uge og håber at blive indkaldt til
et par møder for at få vores sponsor på plads selvfølgelig
ærgeligt at vi ikke kunne fortsætte med FTZ ,men de klubber der skal køre løb for os er stadig med Kalundborg, Holbæk, Ringkøbing så vi skal nok få vist flaget i MKC i 2014 og
det bliver med fuld knald på ,så mød nu op til general forsamlingen i Januar så vi kan få lavet et officials team endvidere stor tak til jer der hjalp os i Finalen i det pissevejr det
var.
Vi ses i 2014 glædelig Hjul og godt nyt sprint år
bladudvalg
peter@bjornsten.dk
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Vinder af Sudoku
Blad nr. 1.13

Marian Poul Larsen
Skal du blive den næste ??
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

Sudoku 4.13

Sidste frist for indsendelse er
datoen for deadline på næste
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Sæt kryds i kalenderen...
JANUAR
22 - 29 RALLYE MONTE-CARLO HISTORIQUE
31
GENERALFORSAMLING

ACM
MKC

FEBRUAR
??
KLUBAFTEN MED ???

MKC

MARTS
29
FDM DASU Classic 1, Vinter Classic

DHMC

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!

Carl Nielsensvej 49, 5792 Årslev

Hans Oluf Nielsen Formand
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

Kontingent
Aktive...................................475,00 kr.
Almindelige………...............250,00 kr.
Ungdom under 18 år……....250,00 kr.
Husstand............................. 60,00 kr.
Støttemedlemmer................250,00 kr.

Tlf. 66 13 81 37

Annonce Priser

Enighedsvej 11 5672 Broby

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 %

Tlf. 29 29 61 73
ebbe.madsen@privat.dk

Ebbe Madsen
Bestyrelsesmedlem

John Rasmussen
Bestyrelsesmedlem
Lindvedparken 83, 5260 Odense S

Deadlines
Blad Deadline
Udsendelse
Nr. 1 21. Februar 25. Februar
Nr. 2 13. Maj
21. Maj
Nr. 3 12. August
19. August
Nr. 4 09. Dec.
16.Dec
Indlæg må gerne ledsages af billeder.
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gofh@hotmail.com

Tlf. 40 16 29 91
john@johns-auto.dk
Redaktionen forbeholder sig ret til
at forkorte indlæg eller at dele længere artikler over flere numre.
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

