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Klubpresident 

Erik Bergen 

Så fik vi året skudt i gang . Planlægningen med Ishøj truckshow er rigtigt godt med og det la-

der til at der er rift om pladserne. 

Vestfyn Trækker fik en ”strålende” start  det stod ned i lårtykke stråler fra morgenstunden, 

men stoppede dog lige så hurtigt som det var begyndt og det blev 3 rigtigt gode dage, med 

mange besøgende,8500 gæster lagde vejen forbi Ejby og så rigtigt mange nye og spændende 

ting. Convoy Buddy havde vanen tro en stand ,hvor der som sædvanligt var fest og højt  

Humør,endda så nogle af vore naboer spurgte, hvad vi havde kommet i kaffen. 

Inge V Pedersen 

Vejlevej 7 Hjøllund 

7362 Hampen 

Tlf 86877575 

Åbent alle Dage 11.00—20.00 

Efter en længere tids pause er Grillen i Hjøllund 

atter åbnet , nu med ny ejer som gerne vil fort-

sætte samarbejdet med Convoy Buddy , og dets 

medlemmer . Så derfor er du på vej nord over og  

sulten melder sig og et bad ej heller var at forag-

te , så slå vejen forbi PITSTOP på A13 
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Breaker Breaker Buddy’s 

Ovenstående arrangement har brug for rigtig mange hænder, så vi i fælles-

skab kan gøre Ishøj Truckshow 2014 til årets truckshow. 

Derfor søger vi gennem medlemmerne frivillige, som igen i år kan deltage i 

de kommende opgaver på og ved pladsen i dagene hvor ITS 2014 ruller.  

Såfremt  du vil deltage i dette team af  buddy’s  

Kontakt venligst flg: 

Leo Høier, CB 78  mob. 4096 4577 eller convoybuddy78@gmail.com 

Henning ”Baloo” Olsen, CB 148                  hvosab@gmail.com 
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Fandt lige noget i skrapbogen, man må sige 

tingene ser lidt anderledes ud i dag. 

Det er lige som om priserne er steget ret så 

betragteligt på 30 år , reglerne har altid været 

der, men betalingen er steget  meget. Dog er 

der kommet nogle ting som chaufføren ikke 

skulle betale for førhen , men som han faktisk 

hænger på i dag. 

Men prøv at gå i banken og be om at få op-

rettet en erhvervsrisiko konto , de ligner et 

stort spørgsmålstegn, men sæt en slat penge 

af hver måned og går der et år uden udbeta-

linger ja så kan truckeren ta en god ferie 

Convoy Buddy har skudt en konkurrence i gang i Danmark. Hvem er de 2 hurtigste 

til at skifte hjul. 1. del af DM skulle være i Gl Estrup, men lysten var ikke den største 

her , derimod var de rigtig mange der dystede i DM i båndoprul, og hurtigste mand 

gik videre til finalen i ISHØJ d. 30.-31. August. Næste afdeling var på  Lyderslev, 

men her var det ikke lykkedes at få gang i tingene, hvorimod oppe i Borregård der 

var der gang i løjerne om lørdagen var der nogle gutter der gik til vaflerne og fik sat 

nogle rigtig stærke tider også her gik hurtigste par videre til finalen i Ishøj. Nu er 

der så bare Afdelingen til Ørbæk kræmmer og trucker stævne, hvor der skal findes 

deltagere til finalen i Ishøj  

Så der bliver noget  for dem med mullerne i orden  

HVEM KAN EFTER D. 31. AUGUST kalde sig DANMARKSMESTER I HJULSKIFT 

Eller DANMARKSMESTER I BÅNDOPRUL 

Lørdag d. 30 August skal vi have valgt årets Buddy 2014 
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Lige over grænsen.. Del 1. 

Hey Buddys.. Så fik jeg endelige tiden til at slå den dertil indrettede i sædet og påbegynde en 

smule skriveri til vores nye blad.. Og i de kommende udgaver vil jeg fortælle lidt om mig selv 

og det eventyr jeg netop har kastet mig ud i..  

Men jeg må jo hellere lige starte med en introduktion af mig selv.. (her havde jeg i første om-

gang skrevet en KORT introduktion, men det fik jeg hurtigt ødelagt) 

Som nogen af jer nok ved har jeg de sidste 7 år siddet i bestyrelsen her i klubben, men nu har 

jeg af forskellige årsager valgt at trække mig fra bestyrelsesarbejdet..  

Det er efterhånden lykkedes mig at blive hele 34 år gammel og jeg er stærkt på vej mod de 

35... Eller ihvertfald sådan lige deromkring.. Og jeg er født og opvokset på Sydfyn i og om-

kring Svendborg.. 

Min interesse for vores fantastiske erhverv startede helt tilbage i det tidlige 80´ere da jeg 

som 2 årig for alvor stiftede bekendtskab med de store lastbiler.. En dag kom den lokale 

vognmand Kaj forbi det lille parcelhuskvarter hvor jeg trådte mine barnesko i hans (sådan 

virkede det ihvertfald dengang) kæmpe store Scania 86 Super med kran og det hele monteret 

mellem førerhuset og ladet.. Og da jeg som enhver rask knejt dengang i 80´erne selvfølgelig 

legede hele dagen ude i haven og på vejen var det jo oplagt at følge med i alt hvad Kaj fore-

tog sig med Scaniaen og kranen.. Og jeg var solgt lige på stedet.. Det var lige netop det jeg 

ville lave når jeg blev stor... No doubt about that !! Som Presidenten ville have sagt..  

Og inden længe begik min Far (til min Mor´s store fortrydelse) den kæmpe brøler at tage mig 

med på Dyreskuepladsen i Odense til Convoy Buddy Jamboree.. Og hvis jeg troede jeg var 

solgt inden da så gik det da helt galt der.. Siden da var min Far og jeg fast inventar på Dyre-

skuepladsen hvert eneste år indtil det jo desværre sluttede.. 

Men i de år lykkedes det uden tvivl for Mr. Rubberduck, Georgia Boy, Mr. Marshall, Mr. Vi-

king og alle i andre at overbevise mig endeligt om at min fremtid lå i de store lastbiler. Og så 

var der jo lige truckeren over dem alle. Mr President ! Han blev mit store idol og ikke mindst 

introduktionen til musik og i særdeleshed country musik som blev soundtracket til min barn-

dom. Hvor mange gange Okie Dokie albummet er blevet spillet hjemme på drengeværelset 

mens jeg i en fantasi lastbil var på vej op og ned af gaden det er der ikke tal på. Men det var 

MANGE GANGE !! 

Igennem de næste år benyttede jeg enhver mulighed for at komme med ud og køre, det blev 

til ture rundt på Fyn og Langeland med Erik i hans lille fragtbil, og da Skipper fra Flower Trans 

i Odense flyttede ind i huset lige bag min Far og Mor´s hus åbnede den store verden sig for 

alvor.. Husker stadig  
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dagen hvor jeg kunne indtage passagersædet i hans flotte MAN med Lemflora reklamer på.. Og selv-

om turen kun gik til Odense for at tømme og stille bilen var det bare noget helt andet en at være 

med i en fragtbil.. Det var jo en ægte eksportbil.. Og endda en blomsterbil.. Det blev til nogle ture 

med Skipper til Tyskland, men det helt store gennembrud kom da jeg igennem Skipper en nytårs-

aften mødte Tim... Tim kørte ved Sven E Sørensen og Tim kørte rigtigt langt væk.. Italien, Spanien, 

Portugal osv.. Og da han spurgte om jeg ville med tøvede jeg ikke i et sekund..  

Og således kom jeg afsted på min første rigtigt lange eksporttur som 14 årig.. Turen gik fra Padborg 

til Italien med æggebakker i Tims fine Scania 143 400 kærretræk. I Italien blev der læsset stykgods til 

Spanien.. Og derefter gik turen via Frankrig og Monaco til det spanske.. Da vi blev tom i Spanien gik 

turen til Porto i Portugal efter et læs Ecco sko hjem til Danmark.. Og således fik de første 14 dage 

med rigtigt langturskørsel hurtigt ben at gå på.. Nu vidste jeg med sikkerhed hvad det var jeg skulle..  

Jeg kom i lære hos Søren & Jens i Kværndrup og hold da op der skete ting og sager og det gik stærkt 

med kørsel i Danmark, Sverige, Benelux, Italien og Spanien og jeg lærte virkelig at pakke biler hjem-

me i Kværndrup hver fredag når Spaniensbilerne skulle afsted.. Joken i firmaet var at kunne vi se 

toplamperne inde i kassen når bilen kørte fra Kværndrup så var der ikke nok gods på bilen..  Udlært 

blev jeg dog aldrig men det er en helt anden historie..   

Videre gik det de næste mange år hos flere forskellige vognmænd, og jeg have den store fornøjelse 

for alvor at køre blomster for bla. Jens Ring og Ove Østergaard på bla. Tyskland, Østrig, Italien, Hol-

land og England dog aldrig som chauffør direkte ved nogle af dem, men ved en mindre undervogn-

mand.. Og senere landede jeg ved den navnkundige og desværre nu afdøde Bent Bogetoft i Lindelse 

på Langeland.. En fantastisk oplevelse, virkelig et familiefirma med tryk på familie.. Og lige meget 

hvornår vi kom hjem.. Fredag eftermiddag eller fredag nat, så blev bilen ikke stillet i garage før den 

var vasket.. Og så var der (igen ligegyldigt tidspunktet) altid kaffe og kage eller aftensmad oppe i 

køkkenet hos Mor Annie bagefter..  

I 2004 til 2005 tog jeg en pause fra lastbilerne og satte mig i stedet bag rattet på en hyrevogn hjem-

me i Svendborg.. Det var et spænende år med mange sjove oplevelser og store mængder af sære og 

ikke mindst fulde folk.. Men pakker der snakker er bare ikke rigtigt mig.. Så jeg måtte erkende at jeg 

skulle tilbage til de store lastbiler..  

Som sagt så gjort.. Men jeg var blevet træt af ikke at kunne bestemme selv.. Så budgettet blev lagt, 

banken blev besøgt og vognmandskurset blev taget.. Og til Sankt Hans 2005 fik jeg min første sprit-

nye lastbil leveret.. Et stk DAF XF95 2 akslet eksporttrækker.. Nu gik turen ud i den store verden 

igen.. Først som undervognmand ved Søren & Jens, Så ved DFDS med fast kørsel på England og Scot-

land og sidenhen til noget tid hjemme i DK for Frode Lauersen. Indtil jeg landede hos Freja og deres 

Benelux afdeling.. Det blev til mange ture til Holland og Belgien de år..  Forsættes i næste blad 
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Han mente 30 år gik hurtigt. 

Og ja her d 30 aug  bliver han 70, 

så skal vi ikke lige gi ham en dag 

han aldrig glemmer 

Lidt nostalgi fra Jamboree i Odense 

1984.  67000 Tilskuer  godt nok var 

det en tilbagegang på 5000 fra 1983. 
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Ja hvad sker der lige her hvad er nu det for en ting 

Tossede Truckere arrangerer igen et show på Ørbæk 

Marked 

Generalforsamling finder sted d 21 marts 2015  i forbindelse med Transport 2015 

Årsfesten vil ligeledes foregå i Herning,  

Der vil være mulighed for at campere ved hallerne  

Mere om dette i næste blad 


