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Frank Rasmussen 

 

Kasser.:  Convoy 850  ” Fynboen” 

Claus Filipsen 

61396520 

 

 

 

 

Årets Buddy 2016 

Som Årets Buddy er valget faldet på en person som har gjort et kæmpe arbejde for at 

forsøde andres tilværelse , ikke bare ved at bage en kage, men arrangere og tilrette-

lægge sammen med andre , og som altid er i godt humør besøg på landets børneaf-

delinger på sygehuse,  

LISBETH OLSEN. 
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Generalforsamling / Årsfest 

  Så blev dette års generalforsamling overstået, der var desværre ikke så mange frem-

mødte , men dem der var der fik ørenlyd. Formandens beretning blev god-

kendt,ligeledes blev regnskabet godkendt. Kontigent for 2017 vil fortsat være uændret  

400,00 kr og 200,00 kr. for pensionister (65 år).Sponsorer er også uændret 400,00 Kr. 

Efter krav fra Banken skulle der indføjes i vedtægter hvem som var tegningsberretiget, 

dette blev godkendt, ligeledes var der forslag om at flytte generalforsamlingen til Lør-

dag i uge 8, dette blev vedtaget , men da man ikke kunne ændre forslaget kom der et 

nyt som vil være der næste gang og det vil lyde,  

Generalforsamlingen samt årsfest skal være afholdt inden udgangen af Marts måned. 

Men  i 2017 vil generalforsamling samt årsfest være  

Lørdag d 25.02.2017 kl 14.00  Gelsted Kro. 

 

Break 19 blad. 

Det er ikke lykkedes at få sendt blad ud til jer, dette skyldes at vi må se på omkosnin-

gerne vedrørende udsendelse af blad, og da der faktisk kun er en udbyder til at fragte 

det rundt i Danmark, og dette statsejede firma tar sig rigtig godt betalt for ydelsen, ja 

så må vi nok indse at bladene kommer via himlen , ikke med brevdue, men via cyber-

space, det var da godt nok et fornemt ord, men anyway mail er den nye forsendelses-

form, og derfor er det af stor betydning at der bliver opdateret adresse hvis man ikke 

vil miste et blad, ligeledes vil det også blive nemmere at gøre jer opmærksom på kon-

tigent betaling samt hvad der måtte ske i klubben , dette fænomen de kalder internet 

skal vi nok regne med er kommet for at blive, og Convoy Buddy må selv om vi fylder 

40 år i 2017 nok overgive os til at bruge dette fænomen som postbud. 
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Så blev der taget hul på 2017 med DM i båndoprul og der blev lagt lidt linie 

da Fyns Kran Udstyr selvfølgelig var deltager, selv om tiden lå lidt fra de pro-

fessionelle samt en lille skare af seje damer 
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Nogle af sælgerne fra standene i gaden hvor Convoy Buddy have stand var heller 

ikke bange for at tage kampen op mod damerne, men resultatet ja jo men nå  de 

deltog og bedre held næste gang 

Resultatet fra Vestfyn Trækker 

3. Peter ”Kanin” Hansen    1.05.83 

2. Tommy                              1.01.97  

1. Flemming ” Keis”             1.01.79 
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Ja Sommeren er over os , truckshow på Truckshow løber af stablen , med den ene flotte bil efter den anden , glade 

mennesker som har en hyggelig weekend efter en hård uge på de danske landevej, og nogle tar også turen uden 

for landets grænser, men gør alt hvad de kan for at komme hjem til en god weekend i gode kollegaer nærvær. 

Convoy klubben stiller op så mange steder som vi kan 1. for at vise vi stadig er der , og for at få nye medlemmer.  

Og vi gir gerne en hånd med div opgaver. Og spiser gerne is 
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3. Kenneth Knudsen   1.06.78 

2. Jeppe Lykkegård     1.05.19 

1.Tommy Olsen           1.03.67 

Så her er det Tommy der går videre til finalen i Ballerup 
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Jeg håber at jeg kan få CB 73 lokket til at sende sin turberretning sammen med 

Lars Brun så der kan komme lidt østens magi over bladet og også gerne med sup-

plement af billeder af ikke kun værtshuse , men også skønne steder på en flot tur 

til Tyrkiet.  

 

Ang opdatering af mailadresser er det faktisk gået lidt over min forventning, men 

det er altid rart at blive overrasket, der mangler et par stykker endnu, men mon 

dog ikke det lykkedes når det først ryktes at bladet er sendt ud. 

 

Convoy klubben har senest været synlige ved Ørbæk Marked, det var ikke den sto-

re handelslyst der blev vist, men vi var der og det er det vigtigste, næste arrange-

ment er i Ballerup , hvor vi skal fyre et par fede dage af , helt i sommervarmen 

uden regn , med folk i tip top humør, og vi skal ha fundet en  danmarksmester i 

båndoprul, så det er med at træne i den disiplin så vi kan få sat nogle flotte tider 
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Ørbæk Marked. 

Trods modgang af vejrguderne fra start så deltog der ca 30 biler i Convoy fra Ny-

borg og til Ørbæk, mange folk havde trodset vejrguderne og taget opstilling langs 

ruten for at se og ikke mindst høre når convoyen rullede forbi, der blev plads til 

alle de børn som havde taget turen til Nyborg , for at få en køretur til Ørvæk.  

Bilerne kom ind på pladsen i et rask tempo , så der ikke opstod køer om end der 

var en enkelt eller var det 2 som måtte have lidt hjælp for at komme videre inde 

på den våde plads, ihverfalt blev den ene præmieret med titlen  

”Årets pløjemester” så det med at en Volvo er en Traktor , den titel kan Scania nu 

også smykke sig med. De 3 flotteste biler blev Søndag præmieret , en var med 

kvindelig chauffør, en fik disse ord med på vejen den er ny den kan både have no-

get på ladet , men også i luften, og den sidste fik et nickname som var  

”bannana split” som var en ældre dame som havde været på et lille kurophold , og 

forbi en forskønnelses salon, og sidst men ikke mindst var blevet paintet i en gul 

Brun Farve med lidt hvide stafferinger.  Et stort tillykke til de 3 vindere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Foto.: Heidi Skov              
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Billederne er taget af Heidi Skov.  

Og er af de stolte vindere samt side gevinsterne, så det er med at finde den sikre 

vinder og få klasket vognen ved siden af så er der præmier i luften. 
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CB 190 Peter ”Kanin” Hansen fik lige et extra navn i Ørbæk   

Han mente når nu han havde taget 2 døde fingre med extra til kranen så kunne han da 

nå et stykke mod himlen , men Kenneth fra Poul Schou lagde lige som en dæmper på 

Peters forhåbninger da han rettede kranen ud , Peter mente at det sidste var ikke nød-

vendigt men op kom det hele og Peters kran Blev kun til det halve, så derfor det nye 

navn 

Foto.: Heidi Skov 



BREAK 19 

Lige om straks så er det Ballerup Truck Show, tilmeldingerne kommer ikke så hurtigt 

som ventet, men der er dog en del som har meldt til. Igen i år er der et sandt over-

flødighedshorn af glimrende musik , og igen i år til en vanvittig lav pris  nemlig kun  

Kr. 195,00  og dette er pr person som for dette beløb får. 

Morgenmad Lørdag og Søndag middagsmad Lørdag og Søndag samt aftensmad 

Lørdag 

Også her er der den afgørende del af DM i båndoprul vi skal ha fundet  Danmarks 

hurtigste til at rulle bånd op, vi skal ha fundet nogle af de flotteste biler som bliver 

udstillet og mon ikke vi finder på noget andet sjov 

Så kom frisk hvis det var lige dig der kunne tænke sig at udstille i Ballerup 

Send blot en mail på cbballerup@gmail.com og Leo sidder klar til at registrere dig. 
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DM i Båndoprul. 

Igen i år har Convoy Buddy haft en konkurrence løbende på de forskellige Truck-

shows rundt om i Danmark godt hjulpet på vej af Sponsoren 

FYNS KRAN UDSTYR   A/S 

Finalen blev afholdt under Ballerup Truckshow, der var en del som forsøgte til det 

sidste med at kvalificere sig til finalen, og i finalen blev der heppet af et talstærkt 

heppekor, men det blev Steffen Rasmussen som med den hurtigste tid kvalificerede 

sig . Louise som blev 2. i Hornum stillede op  og fra Ørbæk kom der ingen ej heller fra 

Gl. Estrup så i Finalen var Louise , Steffen  og Flemming som forsvarende mester , og  

vinderen blev Flemming med Steffen på 2. pladsen og Louise tog sig af 3. pladsen, 

enda med hurtigere tid end i Hornum, og væsentligt hurtigere end mange af dem 

som forsøgte i Ballerup. 

Convoy Buddy siger Tak til alle dem som deltog og en stor tak til  

FYNS KRAN UDSTYR  A/S 
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Ballerup CB Truckshow 2016 

Deltagerne fik gruppevis hver en deltagerpokal 

hvorefter vinder af årgangene blev afsløret. 

Vinder 2016: 

Benjamin / Christianslyst  

Volvo FH 500 

2. Per / P.O Nielsen  

Volvo FH 500 

3. Peter / Muldkjær & Jespersen  

MAN TGN 26 480 

Vinder 2015: 

Stig / Stig Rasmussen  

Scania R 580 

2. Tom / S Jacobsen  

Volvo FM 450 

3. Jesper Fnug / 3 x 53  

Scania G 410 

Vinder 2014: 

Peter / P.O Nielsen  

Volvo FH 

2. Lasse / Søren Nielsen  

Scania R 620 

Vinder 2013: 

Jørgen / Jørgen Nielsen  

Scania R 620 

2. Johnny / Benny Rasmussen  

Scania R 580 

Vinder 2012: 

Mads / JM  

Volvo FM 

2. Steffen / SLP  

Volvo FH 2012 

Vinder 2000 - 2011:  

Søren Elkrog / Viking  

Scania R 420 

2.Kasper / P.O Nielsen  

Volvo FM 

Vinder u 3500 kg 

Lisbeth / BHO  

Fiat Dublo 

2.Bo Rosenkær / Bo Rosenkær  

Mercedes Vito 

Vinder før 2000: 

Poul Erik Johansen  

Scania111 LS 1974 

2: Knud Nielsen  

Scania 112 H 1986 

Vinder i motivbil grp 

Rene Andreasen ( Mr.Keyman )  

Publikums favorit 2016: 

Poul Erik Johansen 

Vandrepokalen + 1 gavekort til en værdi af 660,- 

kr sponseret af Ballerup Go Kart Center. 

Publikums favorit konkurrencen om et gavekort 

til en værdi af 660,-kr sponseret af Ballerup Go 

Kart Center blev vundet af: 

Morten Reimann 

Største vognpark : 

Transport Danmark 10 biler 

Længst væk fra  

Peter / Muldkjær & Jespersen  

Kom igen prisen  

Kenneth / 3 X 53 

Årets Buddy 2016 

Lisbeth Skiffard Olsen 

DM i båndopruld finalen 

1. Flemming Keis Fomsgård  

2. Steffen / SLP  

3. Louise  

CB ønsker alle vindere tillykke  

og takker for deltagelsen i år,  

på gensyn i 2017. 



BREAK 19 

Ballerup Truckshow 

Ballerup Truckshow løb af stablen for 2. gang, og med dobbelt så mange biler, tilsy-

neladende går der lidt tid inden folk lige får øjnene op for udstillingen , og hører fra 

kollegaer /kammarater hvad der lige sker  inden man prøver udstillingen. Og ind-

rømmet det er ikke som for 30 år siden, tiderne har ændret sig meget, men alligevel 

går folk og hygger sig ,ikke så mange publikummer, men dette kan dog skyldes at op-

lysningen om udstillingen er for dårlig, men det kan der rådes bod på. 

Lørdag aften fik vi stablet en konkurrence på benene 6 gutter på 2 hold stablede øl-

dåser (Fyldte) og må med skam proklamere at der lige smuttede en enkelt eller 2 i 

kampens hede, og hvordan stabler en chauffør så dåser , ja man bruger selvfølgelig 

kranen på lastbilen, og det kræver en rolig hånd ,og på trods af et mindre alkohold 

indtag i løbet af dagen var der god form fra alle og masser af drillerier kampen igen-

nem. Holdet med den regerende verdensmester Johnny Jensen fra Benny Rasmus-

sen har beholdt håneretten ind til næste gang der er øldåsestabling med hydraulisk 

montereret kran.  


