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Formand     Convoy 315 ” Mr Keis 

Flemming Fomsgaard 

40833453 

Mr.keis@live.dk 

Næstformand:  Convoy 148 Baloo 

Henning V Olsen 

hvosab@gmail.com 

Best. Convoy 78   

Leo Høier 

40964577 

 

 

Best. Convoy 1671 

Mr Fontæne 

Thomas Bennetzen 

tbennetzen@hotmail.com 

convoybuddy78@gmail.com 

Kasser.:  Convoy 850  ” Fynboen” 

Claus Filipsen 

61396520 

convoy850@hotmail.com 

 

 

 

Så startede vi året 2015.  

Vi var til åbent hus oppe ved UCH i Holstebro. Her var 1.afdeling af DM for Transportlærlinge. Traditionen tro møder 

mange af de ældre elever op med de biler som de kører i nu ( 25—30 stk. ) og som det sig hør og bør så er der fest om 

aftenen, dagen går med diverse prøver og slutteligt er der 4 elever tilbage, som repræsenterer UCH ved finalen til Trans-

port 2015 

1. Henrik Søndergaard. Poul Schou Odense 

2. Thomas Kjærgaard. Karsten V. Olesen. Skjern 

3. Thomas Pedersen. NST. Grinsted 

4. Martin Wullum. Tvis Vognmandsforetning. Tvis 

Vanen Tro sponserede CONVOY BUDDY 1 håndklæde pr 

mand til at tørre sveden af panden. 
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INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING. 

Hermed indkaldes til Generalforsamling  LØRDAG. D. 21.03.2015  kl: 13.00 

Sted: Messecenter Herning.  

1. Velkommen 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af Referent 

4. Valg af stemmetællere 

5. Formandens beretning samt Godkendelse 

6. Kasserens beretning samt godkendelse 

7. Indkomne forslag 

8. Valg af kasser på valg er Claus Filipsen 

9. Valg af bestyrelsesmedlem på valg er Thomas Bennetzen 

10. Valg af suppleanter 

11. Evt.( her kan ikke stilles forslag til afstemning ) 

Forslag som Ønskes behandlet på Generalforsamlingen  

Samt personer der stiller op til bestyrelsen 

SKAL være bestyrelsen i hænde senest  07.03.2015 

 

På mail eller med post   convoy850@gmail.com   eller   convoy Buddy Toftevej 14  5591 Gelsted 

I dette blad vil du kunne læse. 

Snurre fortsætter sine togter 

Lidt om Transport 2015 

Lidt vittigheder 

Indkaldelse til generalforsamling 

Sleipner, en som hjælper i nøden 
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Historien her er skrevet med fik-

tive personer, dog skal det lige 

siges, at det hele faktisk godt 

kunne være hændt i virkelighe-

dens  verden. Dengang i starten 

af 80 var danske chauffører med 

overalt . Søndag aften kl. 22,00, 

når grænsen åbnede ,var det en 

lang kortege af danske lastbiler 

fra grænsen og til Hamby, snak-

ken gik livligt, historier blev for-

talt, nogle mere usandsynlige 

end andre, men lige meget med 

det ,vi holdt os vågne , på den 

strækning i hele Tyskland som 

føles til at  der sker bare ingen-

ting. Efter ”røret” blev der delt til  

højre og ligeud, og første stop 

lige ud var Allertal til højre  var 

det Wildeshausen, de hårde 

drenge tog den til  Denekamp, 

men så var der også lagt i kakkel-

ovnen, og dem som havde holdt 

et rent 10 tal ligeud kunne godt 

nå Gøttingen, men den skive ko-

stede garanteret også 20 d mark 

i Kieffers Felden. Nogle af os jeg 

selv iblandt holdt syd for Hamby 

gik i seng ,sov 8 timer og starte-

de næste dag på ren skive til Bad 

Hersfeld, her blev skiven rykket 

ud ,kørebogen tegnet og vupti så 

var der frisk  tid igen til Kiefers 

Felden, så narrestregerne var 

skam også i brug tidligere  

chaufførens vigtigste  redskaber 

Kørebog—passer—den hvide 

rundas inde i uret ,en træplade 

så ku man altid lige få en skive 

med sovetid evt. et gammelt ur 

ind under køjen det var den  tek-

niske løsning, så var der mere tid 

til værtshusbesøg.  
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Hjemmeside 

Så kom den nye hjemmeside  i gang, synes det er 

blevet en rigtig flot side, som er nem at komme 

rundt på, og der er også lidt gode nyheder i den. 

Det er nu blevet muligt at indmelde sig i klubben, 

direkte fra hjemmesiden, og man kan ændre sine 

oplysninger så vi ikke sender forgæves til jer. Dog 

kommer der stadig breve retur. Hvad angår butik-

ken så regner vi med den skulle komme op at køre 

efter vi har været i Herning. 

 

UDEBLIVELSE 

Hvis i forventer der kommer noget blad, og det 

udebliver så giv lige os besked, eller i har betalt 

for medlemskab, men pakken ikke er kommet , 

post Danmark er nemlig ikke lige det mest pålide-

lige distributions selskab. Vi kan også ha glemt. 

Ordet BUDDY hvad betyder det. 

Slet og ret en VEN man kan regne med, hvis man 

kommer lidt i uoverensstemmelse parter imellem, 

så tar man en snak mand og mand imellem, man  

sætter sig ikke bag skærmen og bruger det som 

skjold , og begynder at svine hinanden til, via soci-

ale medier. 

Hvor bliver  medlemmer af.!! 

På vores side på Facebook er der  

1824  medlemmer 

I Gruppen 

Convoy Buddy trucker jamboree er der  

1171 medlemmer 

Convoy Buddy Cb truckerclub  er der  

861 medlemmer 

Men der er kun små  

300 som har betalt kontingent 

Stillings opslag 

Vi prøver atter engang på at finde en Redaktør , 

hvis ikke vi skal blive nød til at lukke det ned 

igen. 

Interesserede retter henvendelse til 

Fynboen tlf. 61396520 

Løn.: Glæden ved at glæde andre 

 

Udstilling / Sommerfest 

I skrivende stund arbejder vi p.t på flere mulighe-

der, men intet er afgjort endnu.  

 

Lige et forslag til en weekend tur 
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JULESHOW 

Horsens 

Sorø 
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Ford T 1915 

Dette bliver den ældste bil på Transport 

2015, så mon ikke den skal fejres på behørig 

vis. Den vil  ikke komme til at være helt en-

som ,da der vil være for den ”grønskollinger” 

fra 1925 og 1930 samt en efternøler fra 

1931. Herefter kommer der biler fra 1938 

1940 og så begynder de moderne vogne at 

vinde indpas 1952, 1956 og nu 1960 ja nu er 

der ikke et øje tørt 1970, 1974 og så er det 

nok nu det vilde kommer 1985, 1992, hold 

nu op det skal bare opleves. 

Ca. 30 restaurerede oldtimers som har været 

en del af bybilledet de forskellige år, nogen 

af dem har man drømt om at komme til at 

køre i , nogle har man også haft fornøjelsen, 

selv om nutiden lastbiler er spækket med 

alskens nymodens ting, ville mange af de 

gamle Truckere ikke ha været foruden, lug-

ten af dieselhørm ,rystelserne , brandvarme 

om sommeren og hundekolde om vinteren, 

koblinger som kræver et godt venstre ben, 

en rolig højre fod , men gerne med en tung 

træsko, så pedalen kunne blive lagt til gul-

vet. 

I shift-klimaanlæg-luftaffjedring-cd afspiller-

køleskab –fartpilot—telefon –i pad—

navigation—skivebremser—ABS—EBS –

bremseassistent, ja jeg kunne blive ved, og 

må nok erkende jeg er ved at komme op i 

årene. De nye biler er lækre , men ville nu 

ikke ha været foruden de gamle de havde 

sku en sjæl. 
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Dem som ejer bilerne skal have en kæmpe tak, samt 

megen ros for det store arbejde, det er at holde bi-

lerne kørende, bare det at finde reservedel kan væ-

re et problem, det er jo nok begrænset hvor mange 

værksteder som lige ligger inde med reservedele til 

en vogn som har holdt 50 års fødselsdag, og jo æl-

dre bilen bliver, jo svære at finde stumper. Men hel-

digvis går der stadig ”Rigtige mekaniker rundt” som 

ikke behøver en PC. For at reparere, ret skal være 

ret , de unge mekaniker er også dygtige , tiden har 

bare ændret sig , men et varmt leje ,en utæt kø-

ler ,en generator der lader for meget , en god næse 

opfanger mange ting som er i vejen med vognen, 

hver væske på en vogn lugter forskelligt, så det er 

derfor ,at når en ældre chauffør står ud af bilen, kan 

man mange gange se når han går langs vognen at 

han snuser, det er ikke fordi han lige har sniffet en 

bane inden han holdt, men derimod for at lugte om 

der er noget galt med bilen. Ung eller gammel 

chauffører gør det de helst vil, være sin egen ,flytte 

gods fra A til B , passe og pleje bilen, så den altid ser 

pæn ud , sørge for at godset kommer frem i tide, og 

på rette sted , uden skader. Og det er vi rigtig gode 

til i Danmark.  

Når nu Transport 2015 åbner dørene, så vil vi fra 

Convoy Buddy ,slå et stort slag for, at man gør brug 

af biletterne, som er blevet tilsendt jer. Kom til Her-

ning selv om en kendt person (Mick Øgendahl) er 

kommet med sætningen ” Hvor F….. Ligger Herning” 

Så bør, en  trucker med eller uden GPS, kunne finde 

til Herning, bare kør efter lyden af får, der bliver 

klippet. 

VI SES I HERNING TIL TRANSPORT 2015 

HAL J 3 
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De følgende 3 sider er fra Bladet Truckeren  fra juni 1983, og Peder Pedersen kan i stadig møde på 

landevejen, i dag dog i en Scania 142 som trækker for Dania i Århus 
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Georgia Boy er nu 

også kommet med på 

den der nymodens 

dille som kaldes GPS, 

hans problem er bare 

at han kan ikke have 

blæserne til at køre 

for som han siger, så 

skal jeg jo også finde 

en magnet , for så 

hurtigt kan jeg ikke 

komme jorden rundt, 

men hurtig det er 

han  

 

Ifølge ret pålidelig kilde 

skulle barnet ha været 

blevet moppet kraftigt 

her på det sidste, jeg kan 

så fra pålidelig kilde også 

i samme omfang fortæl-

le ,at han over hele hove-

det slet ikke ser sådan ud 

i dag, det er blevet ME-

GET værre, men kom til 

TRANSPORT 2015 og op-

lev barnet i sin helhed, 

han må godt mobbes ind-

til ansigtet ser sådan her 

ud, så skal man stoppe, 

ellers skal der bare købes 

klinexer. 

HVEM ER HAN !!! 
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 På baggrund af flere tragiske højresvingsulykker fik jeg for over et år siden spørgsmålet fra en medar-
bejder på Scania i Ishøj om jeg ville sige at cyklister er nogle idioter. Nu syntes jeg nok at det var lige 
hårdt nok at skærer alle over en kam på den måde, men skulle jeg udtale mig i den retning ville jeg 
kunne dokumentere det. Det er jo frygteligt hver gang det sker både for de involverede i selve ulykken 
men også for dem som bevidner det. Jeg har selv prøvet som cyklist i mine unge dage at blive væltet af 
en bus der skulle foretage et højresving , og har også været involveret i en dødsulykke med en cyklist. 

Scania tilbød i samarbejde med firmaet SET og HVS Sikring at montere kameraer og optager på og i min 
bil så vi kunne samle nogle erfaringer og noget dokumentation på hvad der går galt og hvordan man 
kan undgå disse tragiske ulykker. Efter at min daværende arbejdsgiver Bangsbo Auto i Sorø havde givet 
sin godkendelse fik jeg monteret fire kameraer og en harddisk hos Scania i Ishøj. På mit instrument-
bord satte vi to kontakter, en til at tænde og slukke for det hele og en jeg aktivere når jeg oplever en 
situation som jeg mener er værd at gemme. Det virker på den måde at når jeg aktivere kontakten gem-
mer harddisken optagelse 30 sekunder bagud og 30 sekunder efter. Disse optagelser gemmes så i hard-
disken og jævnligt overfører vi så optagelserne til min computer får senere at kunne redigerer og sorte-
rer det der er værd at gemme. 

De fire kameraer sidder på en sådan måde at hvis en person går rundt om bilen kan man følge denne 
hele vejen rundt. Jeg pleje at prale med at jeg har den eneste lastbil uden en død vinkel, det er i hvert 
fald meget tæt på. I min bil er fjernsynet monteret over højre dør og hvis jeg tænder dette kan jeg på 
skærmen se hvad de fire kameraer viser.  

Jeg kan love for at jeg har nogle meget spænende optagelser både vedrørende cyklister og fodgængere 
men også fra trafikken i al almindelighed. For det er sådan at projektet har vakt stor interesse fra flere 
sider og det er blevet meget meget spænende at deltage i. Nu kommer den store finale så snart når jeg 
skal vise udstyret og optagelser frem på Transport 2015 i Herning i uge 12 i sammen hal som Convoy 
Buddy udstiller i. Inden da skal optagelser vises for politiet og jeg skal også deltage i et seminar på Ål-
borg universitet som har et projekt kørende hvor de forsker i hvordan vi som chauffører reagere ved 
højresving og hvor meget en chauffør kan registrere og hvor meget tid vi skal bruge på dette for at få 
det hele med når vi kigger i spejle og på eventuelle kameraer. 

Projektet har udviklet sig hen af vejen og i dag er der flere aspekter i det, højresving, general adfærd i 
trafik, dokumentation over for forsikringsselskaber ved uheld og det kan også bruges hvis man kører 
eller bakker ind snævre steder og andre ting. I Herning har messecenteret inviteret politikere og mange 
andre til at komme og se hvad vi arbejder med. Dette ser jeg meget frem til og ligeledes glæder jeg mig 
til at vise det til mine kollegaer og andre der kunne have en interesse i det, og hvad der så sker efter 
messen må vi vente og se på, jeg kunne rigtigt godt tænke mig at fortsætte projektet på en eller anden 
måde efter Herning men det håber jeg at kunne fortælle mere om på messen. 

En stor tak skal lyde til MCH Transport 2015, Bangsbo Auto, Convoy Buddy, SET, 
Scania Ishøj, HVS Sikring, ERA Transport Odense og min Vognmand Kim Ancker. 
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Dødens pris. 

En fynbo, en jyde og en københavner var involve-

ret i en frygtelig trafikulykke. De blev alle sammen 

bragt til den samme skadestue, men de døde før 

de nåede frem. Lige da sygeplejersken på hospita-

let skulle til at sætte en mærkeseddel på fynboens 

tå, rørte han på sig og slog øjnene op. 

Forbløffet spurgte sygeplejersken hvad der var 

sket.  

- Joh, sagde fynboen, jeg kan huske sammenstø-

det og der var dette smukke lys og derefter stod 

jyden, københavneren og jeg ved den himmelske 

port. 

Sct.Peter. nærmede sig os og sagde, at vi alle sam-

men var for unge til at dø, og at vi for en gave på 

500 kr. kunne få lov til at vende tilbage til Jorden. 

Jeg tog naturligvis min tegnebog frem, og gav ham 

500 kr. og i det næste øjeblik var jeg her tilbage på 

jorden. 

 

- Det er fantastisk, sagde sygeplejersken, men 

hvad skete der med de to andre? 

- Den sidste gang jeg så dem, svarede fynboen, 

der stod jyden og pruttede om prisen og køben-

havneren ventede på, at socialkontoret skulle be-

tale for ham  

MOBILTELEFONEN 

Der befinder sig en gruppe mænd i omklædnings-

rummet i en mondæn golfklub, da en mobil tele-

fon på bænken pludselig ringer. En af mændene 

sætter telefonen på medhør og begynder at tale: 

Manden:  

"Ja, hallo!"  

Kvinden: "Hej skat, det er mig. Er du i klubben?"  

Manden: "Ja!"  

Kvinden: "Jeg står inde i Magasin nu og har fundet 

den mest vidunderlige læderjakke! Den koster kun 

8.000 kr. Er det OK at jeg køber den...?"  

Manden: "Ja, selvfølgelig,....køb du den blot, hvis 

du er så glad for den."  

Kvinden: "Jeg var i øvrigt inde forbi Mercedes for-

handleren og så på de nye 2003 modeller. Der var 

altså en af dem, som jeg virkelig er vild med."  

Manden: "Hvad koster den!" 

Kvinden: "750.000 kr.!"  

Manden: "OK, men til den pris, skal den også være 

med alt ekstraudstyr!"  

Kvinden: "Storartet! Åh, jo og lige en ting me-

re.....sommerhuset vi gerne ville have sidste år 

står til salg igen. Nu skal de kun have 7.2 millioner 

for det!"  

Manden: "Nå, ja, men så klø på, og giv dem et til-

bud, men du skal ikke byde mere end 6.8 millio-

ner!"  

Kvinden: "OK, vi ses senere! Jeg elsker dig!"  

Manden: "Farvel, jeg elsker også dig!"  

Manden afbryder telefonen. De andre mænd i 

omklædningsværelset ser på ham med stor for-

bløffelse, da han spørger:  

"Øh, er der nogen der ved, hvem der ejer denne 

her telefon?" 

 

Morale: Pas godt på din mobiltelefon  

 

3 danske lastvogne er på vej ud i sandkassen, en 

fynbo,en århusianer , og en sjællænder, da de 

kommer ud for et uheld i Tyrkiet, alle biler ind-

blandet. Det går ikke værre en som det plejer alle 

3 kommer i fængsel, dog får de hver et ønske op-

fyldt, fynboen får whisky til de næste 2 

år,sjællænderen får en laber larve som han kan 

hygge sig med de næste 2 år , og århusianeren vil 

gerne have smøger til 2 år. Og sådan blev 

det ,efter 2 år kommer de ud , fynboen med en 

ordentlig brandert, sjællænderen med kulmulen 

og 2 unger, og til sidst kommer århusianeren ud 

med favnen fyldt af cigaretter , og spørger fynbo-

en og sjællænderen  om der ikke skulle være en af 

dem der have lidt ild. 
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Her er lige lidt nyhedder fra shoppen 

Som kan bestilles  på 61396520 

 

 

 

 

 

 

 

Pris for lyssten er  Kr.400,00  (ps sendes ikke ) 

Bagsiden til Højre forsiden til venstre , og nej der kommer selvfølgelig ikke til at 

stå Baloo i alles sten det bliver individuelt 


