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GENERALFORSAMLING 

Hermed indkaldes til generalforsamling Lørdag d. 15.3.2014 kl 14.00 

Gelsted kro Søndergade 1 5591 Gelsted 

Efterfølgende er der årsfest i Covoy Buddy 

Tilmelding senest d. 8 marts 2014  

Betaling 245,00 kr pr person som indbetales på  reg 1551 konto 10288940 

For damerne vil der være demo af magnet smykker samt tubberware 

Der vil blive arrangeret kørsel m bus fra Fjelsted skovkro til Gelsted og retur 

Dagsorden: 

Valg af dirigent. 

Formandens beretning  

Kasserens beretning 

Indkomne forslag 

Valg af formand på valg er  

Flemming  Fomsgaard modtager genvalg 

Valg af bestyrelsesmedlemmer på valg er  

Henning Olsen ”Baloo” modtager genvalg 

Leo Høier  Modtager genvalg 

Valg af suppleanter 

Valg af revisor 

Linda Vejling modtager genvalg 

Val af revisor suppleant 

Lene  Fogde modtager genvalg 

Evt:  

Her kan der ikke stilles forslag til afstemning 

Ønskes noget til afstemning eller ønsker man at stille op til bestyrelsen skal 

det være clubben i hænde senest 

28.02.2014. 

Convoy850@hotmail.com 

Convoy Buddy Toftevej 14 5591 Gelsted 



BREAK 19 

REDAKTØR SØGES 

Nu er det ved at være tiden  jeg skal have ryddet 

op , konen er ved at være træt når jeg skal hentes i 

seng og jeg har snart heller ikke noget sted at stille 

kaffe koppen , så se nu f… h…. At komme ud af bu-

sken , der må da være en derude som kunne tænke 

sig at være redaktør på dette blad. 

Kan kontaktes på 61396520 , hvis jeg kan finde tele-

fonen ellers prøv en mail  

convoy850@gmail.com 

Da der ikke er så mange værelser på Gelsted Kro kan vi henvise til  

Fjelsted skov kro Store Landevej 92 5592 Ejby tlf 64881660 

Der vil være Bus fra Fjelsted skovkro og til Gelsted samt retur  
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Genoptryk fra tidligere nr af break 19.  

SNURRE 
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Året der forsvandt. 

Nu er vi kommet godt i gang med 2014 , mange kilometer er løbet igennem tachographen, 

Convoy Buddy  har haft et år på både godt og ondt . Vi har været til udstilling i Herning ,holdt Jam-

boree i Odense og haft en finger med i spillet til Ishøj Truckshow og sidst men ikke mindst ,holdt 

juleshow´s i både Horsens og Sorø. Det er Året hvor flest medlemmer har betalt kontingent til 

2014 . 

Transport 2013  Convoy Buddy´s stand som var rigtig godt besøgt  
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Jamboree 2013. 

Jamboree Odense blev afholdt hos ERA Transport 

Stemningen var helt i top ,vejret var om end lidt 

blæsende, så holdt det tørvejr og solen viste sig 

også i korte glimt.. Folk havde en hyggelig week-

end, med rigtig  god mad, en del fadbamser og 

grin og morskab i lange baner. Festen Lørdag 

aften  var  et godt hit blandt  alle , sjove indslag da 

årets truckertøs skulle kåres, alle troede at nu var 

der dømt Mrs wet t shirt, men det var på et mere 

lokalt plan , hvor ingen blev såret , tvært imod, 

blev de begavet med flotte præmier. Publikum var 

til at få øje på , der var ikke flere end det var mu-

ligt at styre dem. Men  bestyrelsens anstrengelser  

blev ikke indfriet med noget overskud , men Con-

voy Buddy ligger sig ikke bare ned, de kæmper 

videre for at være med til at skabe større sam-

menhold iblandt  chaufførerne. 
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Ishøj Truckshow 2013. 

Det var med et  meget tyndt besøgt jamborre i hukommelsen at vi drog øst på til Ishøj ,for 

i samarbejde med Scania  at få afviklet dette års Truckshow i Ishøj , Med det højeste antal 

tilmeldte biler, en storskærm der udeblev et toilet der stoppede. En caterings del  som 

ikke fungerede optimalt, men et begejstret  publikum, der så noget af det ypperste  der 

kører rundt på de Danske vej , så enden på det hele blev alligevel et velbesøgt Truckshow , 

med  en Swepas i tophumør lave burnout med sin  cabriolet en Hollandsk vinder af motiv 

klassen en dansk vinder af publikum´s favoritten og besøg fra nær og fjern. 

SÅ derfor 
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Polen, kan det være så svært. 

Jeg tror det var i 1984 jeg blev spurgt om jeg kunne køre en tur til Polen efter noget træ. Ja ja det kan vel ikke være så 

svært, troede jeg. Med min erfaring fra hjemme trucking og en del ture  til Sverige så var jeg da klar til det hele, og 

jeg havde jo tit kigget på færgen til Østtyskland og hvordan de bakkede ombord i Gedser. Det gik ikke altid lige godt 

så jeg var klar til at vise dem hvordan det skulle gøres. 

Nå men først skulle jeg have et visum, og selv om ambassaden lå i København ville de sku ikke snakke dansk og travlt 

havde de heller ikke, men det lykkedes efter nogle timer og så var jeg klar til at dampe mod Gedser. Jeg skulle lige ind 

forbi speditøren i Nr. Alslev, og her blev jeg lidt klogere på hvad det var jeg skulle. For det første kunne jeg ikke bruge 

mit fine nyindkøbte kort til ret meget da savværket i Polen ikke sådan lige var til at finde. Så jeg blev udstyret med en 

fin tegning og en lang forklaring som jeg ikke fattede ret meget af. Har du telefon og walkie i bilen? Ja da, ok så søger 

du lige for at ha penge med til tilladelser til dem begge, og check lige om man kan læse licens numrene på dem. Og 

ingen uartige blade eller andet der kan virke stødende, ikke engang ekstra bladet. Nå de er sku da noget nærtagende 

tænkte jeg og håbede på at der ikke var billeder af en bar gris på min skinke og så gik jeg ud og kasserede mine An-

ders and blade. 

Nå, færgen skulle jeg jo nå så det var om at komme afsted og jeg bakkede ombord i et hug, hvad sagde jeg. Det var 

egentligt meget underholdene at se de Østtyske hængertræk prøve at bakke ind på færgen, hvis de skulle betale for 

hvert forsøg var de sku blevet fattige.  Nå jeg skulle op og have noget at spise men det var ingen succes, bratwurst 

med sauerkraut eller hvad de nu kaldte det, føj hvor det smagte.  Det blev til lidt afslapning og da vi nærmede os land 

gik jeg ud og fik lidt frisk luft på overdækket. Jeg ville lige se hvordan der så ud inden vi lagde til og bedst som jeg 

stod der og tænkte over hvad det var jeg havde rodet mig ud i gloede jeg lige ind i en ak47. Tak skæbne , nu går jeg 

ned i bilen og gør klar til at køre i land og så ligger jeg lige toiletpapiret frem for det kan vist hurtigt blive brug for.  

Efter at jeg havde kigget på nogle flere maskinpistoler og fået købt tilladelser og bilen var gået igennem fra a til z blev 

jeg lukket ind i DDR. Nu var det med at huske hvad jeg havde fået fortalt, så til venstre ud af Warnemunde og Ro-

stock og en lille stikvej til højre senere var jeg på motorvejen mod Berlin. Jeg tror det var hernede man opfandt ud-

trykket betonsti, for man kunne tydeligt mærke og høre overgangene fra element til element. Nå fra ved en af de 

første afkørsler og øst på mod Polen det gik. Da jeg kom igennem Neubrandenburg  var jeg sikker på at farvehandle-

ren havde ferielukket for det var da godt nok gråt og trist at kigge på alt sammen.  Og omfartsveje var der heller ikke 

noget af, så det var ind i gennem  alle byer og hvor var folk dog triste at se på, var det virkeligt så slemt at være her. 

Jeg  vagte da også noget opsigt med min fine 142er der ikke var helt så tosset at se på med metallak og masser af 

rustfrit stål. Og så skulle man passe på brosten og jernbaner for de var glatte og broliggeren var på ferie sammen 

med farvehandleren. 

Så kom jeg ud på betonstien fra Berlin ud mod Szczecin og jeg var helt alene, hvor er de henne alle sammen? Men 

sådan var det og det blev kun til møde med et par enkelte trabier  på vej ud mod den Polske grænse. Det gik fint og 

hurtigt at komme ind i Polen og 400 meter længere fremme var det tid til at besøge den lille græseshop med mange 

og dejligt billige ting og sager, det kunne jeg godt huske at de fortalte mig om. Inden længe kom jeg i gennem Szcze-

cin og her så jeg hvad farvehandleren lavede i sin ferie. Han malede på nogle søde pige og som reklame for sin forret-

ning  sendte han dem ud at gå langs vejen. Søde piger, de vinkede og vinkede men jeg skulle ikke købe noget maling 

så jeg fortsatte. Jeg ville godt finde savværket inden det blev mørkt, og det nåede jeg også. Jeg kan ikke huske hvad 

det hed men det var ud mod Gdansk, til højre ind i landet og første skovvej efter en jernbane overskæring. 300 meter 

før savværket mødte jeg en lukket port så det var bare at få lavet noget aftensmad og vente til morgendagen. På et 

tidspunkt i løbet af aften kom der et par militær køretøjer og de ville lige kontrollere hvad jeg skulle. De var søde nok 

og virkede næsten mere nervøse end jeg var, og de fleste af dem var ikke ret gamle. De har helt sikkert vidst at jeg 

skulle være der og jeg er sikker på at de var sendt ud for at kontrollere at jeg var kørt derhen hvor jeg sagde jeg skul-

le. Et eller andet sted var det meget rart at der var nogen der holdt øje med en. Jeg kan dog huske at jeg tænkte me-

get på om de havde styr på deres våben, jeg var sikker på at jeg nok ikke skulle sige bøh til dem for sjovt. 
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Næste morgen blev jeg vækket at et meget forsigtigt bank på døren og en meget ydmyg ældre mand der forklarede 

mig at de var klar til at læsse. Ind på pladsen og gardinerne blev åbnet på traileren. Jeg ved ikke lige helt hvad de hav-

de gang i, men de mente at man skulle være tre mand til at køre en løftevogn. Nu er jeg ellers meget tålmodig men 

det kunne jeg ikke holde ud at se på og da jeg også gerne ville afsted hjemad igen overtog jeg løftevognen selv og fik 

dem til at ligge stropper på i stedet for. Alle folk på pladsen var utroligt søde og hjælpsomme og jeg kunne ikke lade 

være med at tænke på at de havde fortjent et bedre liv. Bilen og for den sags skyld mig selv var helt sikkert udsat for 

stor opmærksomhed og var helt sikkert ikke noget de oplevede hver dag. Der blev læsset færdigt, stropper blev 

spændt og gardiner lukket. Ind på kontoret for at få udfyldt cmr fragtbrev som jeg havde med hjemmefra, vægten 

bestemte jeg selv og jeg husker at pigerne og chefen ville være helt sikre på at alt var som det skulle være og de var 

også meget ydmyg over det fine besøg. Der var ingen tvivl om at de vidste jeg kom for alle havde deres søndagstøj på 

og hele tiden blev beklædning og hår kontrolleret, og jeg fornemmede helt sikkert at de talte om den store (og flotte) 

mand fra vest. 

Afsted det gik mod grænsen og igen var det ikke mange biler man mødte så det var ikke problemer med stau nogen 

steder. Pigerne ved Szczecin vinkede stadigvæk pænt og jeg ankom uden problemer til grænsen. Her startede jeg på 

kontoret hos den store toldmester og herefter var det ud og åbne traileren ved siderampen så de var sikre på der 

ikke var noget der ikke skulle være der. Et par stempler og et meget stift smil og jeg var på vej mod grænsen til 

Vesttyskland. Det var ikke det helt store man oplevede på vejen gennem DDR , dog fornemmede man folks stolthed 

over deres biler også selv om de måtte stå langs vejen og reparere dem. 

Så var det tid til den helt store kontrol for nu var det for alvor fra øst til vest. Jeg startede med at aflevere pas og pa-

pirer og jeg var sku ikke helt sikker på jeg ville få alt tilbage igen for det var godt nok noget af en bøsig toldmester jeg 

rendte ind i der. Så var det tid til kontrol af hytten og den flinke tolder gik godt nok til den, alt blev vendt og drejet 

men lige pludselig gik han i stå. Han havde fundet nogle bilsport blade jeg havde liggende og de skulle da godt nok 

lige studeres og kommenteres, og det var han længe om men det havde dog den effekt at jeg helt glemte hvor nervøs 

jeg var. Det næste var bilen der skulle efterses og de gik godt nok til den med spejle ind alle steder og tanke og skabe 

blev åbnet og tjekket. Så blev jeg bedt om at åbne traileren og gå 100 meter væk for nu kom rovdyret på banen. Jeg 

har aldrig set så stor en schæfferhund hverken før eller siden, og der var ingen tvivl om at den ikke havde lyst til at 

kæle med mig. Men stakkels hund, den blev bare pisket til at krybe ind i alle huller også der hvor den ikke kunne væ-

re, det var sku synd. Det var sku ikke den største fornøjelse at komme i gennem den Østtyske told. Så gik det meget 

lettere lidt længere henne af vejen hos Vesttyskerne men de vidste jo også at det hele lige var blevet endevendt. Og 

så var det mod Padborg og jeg husker det som en befrielse at være tilbage i vest igen. 

Det hele endte med at brædderne blev afleveret trygt og hele i Silkeborg så de kunne få banket nogle paller sammen 

af dem. Det blev til flere ture og efterhånden som jeg lærte alle fiduserne at kende var det en go tjans. Man kom 

langt med et par pakker smøger når man skulle i gennem tolden og kaffe og chokolade var populært på savværkerne, 

så kunne man få al den hjælp man skulle bruge. Nylonstrømper bragte lykke hos de søde piger på kontorene og poli-

timanden skulle bare have fem d-mark når man blev stoppet. Man var godt nok på alene men jeg husker det som en 

go tid og det er fantastisk at tænke på hvad der er sket dernede siden Berlinmuren faldt. 

KORT OG GODT 

KORT FORTALT 

KORT TIL ALT 



BREAK 19 

Ja hvad sker der lige her hvad er nu det for en 

ting 

Tossede Truckere arrangerer igen et show på 

Ørbæk Marked 

 


