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Så er der atter et blad på gaden, meget er sket siden sidst. Veteran Silkeborg,- Hor-

num Truckshow,- Ørbæk Marked.- Ballerup Og sidst men ikke mindst Ishøj Truck-

show. 

Bestyrelsen har ændret sig en smule, da Thomas har valgt at stoppe, da han ikke me-

re kunne finde gejsten, vi takker for det arbejde som du har lagt i bestyrelsesarbej-

det. Som erstatning er Frank Rasmussen indtrådt i bestyrelsen. 

I skrivende stund er vi tæt på at have 2000 medlemmer på vores side på Facebook 

Der skal også lyde en STOR TAK til Mr Keyman for sponsoratet med udsendelsen af 

sidste nummer af Break 19. Tusind Tak for det. 

 

 

 

 

Juleshow arbejder vi p.t. med at få stablet på benene i Jylland bliver det hos  

VOLVO Horsens d 05.12.2015 og på Sjælland bliver det d.06.12.2015 

Hos VOLVO Ringsted. 
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Truckshow. 

Ja dem har der været en del af i løbet af sommeren. Silkeborg var endnu engang 

stedet hvor de ”gamle” lastbiler bliver støvet af.  Hornum Truckshow var et af de 

nye , nu hvor Borgergård har lukket ned,  Ballerup var også en af de nye ste-

der ,godt nok lige i ferien, men noget som der kan bygges videre på. 

Holland Ja der kunne skrives endnu et blad om hvordan de hygger sig til Truckfesti-

val Assen ,vildt mange biler ,der ku deles mange kom igen priser ud , men der var 

sandelig også mange som skulle ha en 1. plads. Bornholm må siges at være en  af 

de steder hvor folk kommer igen og igen. Ørbæk ” de tossede Truckere  gjorde det 

igen, atter satte de rekord i uddelingen til børneafdelingen i Odense. 

Ishøj var i nye klæder, og Nordig Trophy havde så valgt at lægge sig samme week-

end, og det havde Nordfalster så også, til trods  for at de sidste år beklagede at de 

havde lagt det samme weekend, men okay , man må så bare tage sine forbehold i 

2016. Men blad bare videre og se små glimt fra nogle af de steder CB var tilstede. 

Husk der er snart Juleshow 

Lørdag d. 5.-12—2015  10.00—15,00 

VOLVO HORSENS 

Søndag d. 6.-12 –2015   10.00—15,00 

VOLVO RINGSTED 

 

Kontingent.: Betaling af kontingent er SIDSTE BANKDAG I NOVEMBER 

og indbetalingen er på det velkendte reg.: 1551 Konto.:10288940 og 

kasseren vil blive rigtig glad hvis folk vil skrive deres CB nr i tekstfeltet 

og ikke andet.  Og vi fortsætter uændret med 400,oo kr og til dem som 

har rundet de 65 er det 200,oo kr. 
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Silkeborg Veteran 2015. 

Igen i år var der virkelig noget at kigge på i Silkeborg. 115 tilmeldte biler hvoraf 29 var 

nye restaurerede biler, godt der er nogle som brænder for at bevare flotte klenodier 

Finn Bjerremann klar med linsen Hollandsk MACK 

En stor ros til Jens Chr Konrad for det 

store arbejde med at arrangere , og så 

er det hele overstået på bare 1 dag, 

men et er sikkert , igen i 2016 tror jeg 

der atter er nostalgi i luften over Silke-

borg og omegn. 

Rigtig mange udlændinge var i år 

troppet op i Silkeborg, og det var 

fine sager de havde med ,så 

hvem ved måske der er lidt mere 

nyt blod i flokken i 2016 
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Hornum Truckshow 2015. 

2 gæve gutter som har gjort et stort arbejde med at få stablet et show på benene , 

efter at Erik Nielsen Aars  sammen med sin kone Margith igennem mange år stod for 

Showet i Borregaard  som samlede rigtig mange flotte biler fra både nær og fjern 

Tobias med tro følge svend på 

inspektion pladsen rundt, hvor 

man kan se stort set alle afskyg-

ninger af biler , lige fra små RC 

Trucks, til de lidt større ombyg-

gede modeller bla. En ombygget 

herregårdsvogn fra vort svenske 

broderland, en volvo 210 B18 

med sænket tag en boogie aksel 

hævebar, med stacks og en mo-

dificeret 500kg brenderup trai-

ler.  Mercedes-MAN-Volvo-

Scania-Iveco-Kenworth-Peterbilt

-Frigthliner , alle er de på plads 

vinderbiler fra Ishøj-Nordic 

Trophy. Alt i alt et godt arrange-

ment som godt kan tåle lidt flere 

biler, en glimrende fest Lørdag 

aften, hvor der var mulighed for 

en svingom til en veloplagt DJ. 

Vejret viste sig ikke fra den aller-

pæneste side, men det var dog 

tåleligt med den smule vand 

som kom , vinden var snarer en 

større forstyrelse , da RC teltet 

begyndte at flytte på sig , men 

blev dog reddet i sidste sekund 

inden det fløj over til naboen. 
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BALLERUP Kræmer og Truckerfestival 
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CB Truckshow Ballerup 2015 

Endnu et CB Truckshow er afviklet, denne gang var det et samarbejde mellem 

Ballerup Kræmmerfestival og Convoy Buddy CB Truckers Club der bevirkede 

at der for første gang  kunne bydes velkommen til CB Truckshow i Ballerup.  

Ideen havde sådan set ligget og ventet på en mulighed for at blive luftet i CB, 

så på et møde i efteråret 2014 hvor vi bl.a talte om aktiviteter i 2015 blev ide-

en foreslået og der var enighed om at der blev taget kontakt til Ballerup 

Kræmmerfestival. 

Tilbagemeldingen var positiv og kom ret hurtigt ud fra det fremsendte materi-

ale omkring klubbens historik og aktiviteter rundt om i landet så CB`s fore-

spørgsel om deltagelse i 2015 var hermed et faktum og der blev sat i værk med 

det forberedende omkring info til medlemmerne, tilmelding m.m. 

Det blev trods ferietid et hyggeligt truckshow med 30 deltagende biler som al-

le hver især med deres medbragte gode humør var på plads da der blev åbnet 

for publikum lørdag formiddag. 

Musikalsk underholdning blev det også til, mange af deltagerne lyttede til 

gamle Shubidua hits fra Michael Hardinger Band fredag aften og Infernal lør-

dag aften i Ådalen. 

Der var dømt hygge ved og udenom bilerne fra start til slut og det blev en fan-

tastisk weekend som CB rundede af med deltagerpokaler, præmieoverrækkel-

se til de 7 gruppevindere, publikums favorit samt konkurrencevinder prisen 

som var en helikopter tur sponseret af Ballerup Kræmmerfestival. 

Ballerup Kræmmerfestival blev i år besøgt af over 25000 hvoraf mange af de 

besøgende har lagt vejen forbi CB udstillingspladsen  

Dette års CB  Truckshow i Ballerup kan betegnes som en succes så måske vil 

Convoy Buddy være på plakaten når Ballerup Kræmmerfestival byder velkom-

men i 2016. 
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Resultatet fra Ballerup Kræmmerfestival & CB Truckshow 2015 

Årets deltagelse blev afsluttet med pokal overrækkelse.  

Der var 6 blandede grupper, hvor det som noget nyt var chaufførerne selv der 
stod for bedømmelsen ud fra de kriterier som var fastlagt af CB.  

Bedømmelsen varede et par timer, resultaterne blev optalt og der blev fundet 
1 grp vinder i hver. 

Udover de 6 blandede grupper var der veteran grp, og største vognpark, en 
nyhed blev det også til "Kom igen prisen" samt Publikums prisen / Publikums 
favorit som i år havde en overraskelse at byde på til den der blev udtrukket i 

lodtrækningen. 

En helikoptertur sponseret af Ballerup Kræmmerfestival var sat på højkant og 
der blev afleveret stemmesedler til publikum som havde til søndag kl 14 at gi-

ve deres bud. Optælling blev foretaget og vinderen fundet . 

Deltagerne fik gruppevis hver en deltagerpokal hvorefter vinder af grupperne 
blev afsløret . 

Vinder grp 1: Lasse P.O NielsenVolvo FM 500. 

Vinder grp 2: Jack Havsholm GTD Scania T 164 580. 

Vinder grp 3: Tage Bonke  Scania R 520 Topliner. 

Vinder grp 4: Lasse City Container Volvo FM 500. 

Vinder grp 5: Claus Hallengren  Scania R 500. 

Vinder grp 6: Peter P.O Nielsen Volvo FH 4. 

Vinder veteran grp: Tonny Licht Morris. 

Største vognpark: 3 x 53  

Publikums favorit: Peter P.O Nielsen  

Publikums favorit konkurrencen om en helikoptertur blev vundet af Erik Pe-
dersen Ølstykke. 

" Kom igen prisen " Thomas ( Elvis ) Reanult Lander. 

Stort tillykke til jer alle 

 

På vegne af  Convoy Buddy CB Truckers Club 

Tak til  

Ballerup Kræmmerfestival 2015 

BKF servicefolk, publikum, buddy,s samt alle jer der deltog. 

Foto: Leo Højer—Karsten Klok 
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Truckfestival Assen Holland. 

Ja , sad en fredag aften og tjekkede ud hvad der lige skete i weekenden, og pludse-

lig faldt mit blik på en udstilling i Holland, så tidlig Lørdag morgen kl 4.00 lettede 

jeg hjemmefra , og 5 timer senere hold jeg i Assen Holland. Hold nu op , når Hol-

lænder holder truckfest, så er der fest, blev mødt af en plads ,hvor der stort set in-

gen system var udover at der var et organiseret rod af gud ved hvor mange firmaer, 

men alle var rettet ind efter første bil på pladsen, og så var der for ca hver 25-30 m 

opstillet en trailer med et mobildiskotek, og højtalere så store som runde tårn, 

som var skruet op til et niveau en stor del over det tilladte, men lige meget for 25-

30 m længere fremme stod nok et mobildisko med hollandsk popmusik, næste 

sted var det alpenjodler musik, videre i rækken og så var det noget nymodens tek-

no, og jeg kunne blive ved , det ville ingen ende tage et sted mellem 1500-2000 bi-

ler var kastet rundt om racerbanen og her var der fest, i ryttergården var de flotte-

ste biler stillet ind , en del mere system ,dog lidt for tæt efter min smag, flotte bi-

ler , blev vist frem ,og midt i det hele stod der sørme lige et par Danskere , med de-

res flotte vogne. Helt sikkert et besøg værd til næste år. 
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Store legedag 2015. 

I år var det 12. år i træk at der blev afholt store legedag på Nyker stadion på Bornholm, 
det bliver også kaldt Nyker maskin og truckershow. Her er stort set alt hvad der kan sidde 
en motor i samlet fredag og lørdag og altid i uge 32. Landbrug, entrepanør, bilforhandle-

re, bilklubber,traktortræk og truckpulling, motorcross, lastbiler oma. I år var det 6. år i 
træk at jeg var derovre og det har efterhånden udviklet sig til en kombineret ferie og ar-
bejdsuge for mig. Turen i år startede for mig fredag i uge 31 hvor jeg fik vaske bil og hen-
tede en trailer, border og stole som jeg havde lånt af Scania academy i Ishøj, her efter var 
det hjem til vognmanden i Ringsted og pudse bil og få læsset alle det habengut jeg skulle 
have med derover. Det gik det meste af weekenden med og søndag aften læssede vi min 
egen bil på traileren så jeg havde noget jeg kunne kører rundt i derovre. Mandag klokken 
00,30 var der afgang fra Køge med kurs mod Rønne og efter vi kom i land klokken 06,00 i 
Rønne tog vi et par timer på øjet på havnen. Vi kørte ud til Vognmand Ole Holm og lånte 

en rampe hvor vi kunne kører min bil af traileren og herefter gik turen ned på havnen 
hvor vi satte traileren og så ud til Nordskov camping hvor jeg lejer en hytte hele ugen og 
hvor jeg er så heldig at jeg kan holde med lastbilen lige ved siden af hytten. Efter udpak-
ning kom p4 Bornholm forbi camping pladsen og vi fik lavet et indslag om trafiksikkerhed 
og børn i trafikken. Ellers gik de første par dage gik med afslapning sammen med min kæ-

reste Kitty som var kommet til Sjælland allerede fredag aften for at hjælpe med bilen. 
Onsdag kørte jeg ud på pladsen og fik aftalt hvor jeg skulle holde og så var det en tur på 
havnen og hente en trailer fra HMF, derefter hentede jeg min egen trailer og efter noget 
ventetid fik jeg lavet et indslag til TV2 Bornholm og så tilbage til hytten og pudse lidt bil 
sammen med Kitty som bor i Åkirkeby. Torsdag morgen var det tidligt op og ned til fær-

gen og hente en trailer med maskiner som vi efter morgenmad på pladsen fik tømt sam-
men med drengene fra Camoni. Traileren blev kørt tilbage på havnen og en middagslur 
blev taget på campingpladsen. Torsdag eftermiddag blev brugt på de sidste ting på bilen 

og fredag formiddag stod den på opstilling på pladsen inden åbning klokken 16,00. Freda-
gen eftermiddag var stille og rolig og gik med at hilse på dem der ankom med biler og der 
blev som sædvanligt drillet og fortalt løgnehistorier og om aftenen var der som noget nyt 
fælles spisning med grill og hvad der til hører. Lørdag var så den helt store dag. Vi var ikke 
så heldige med vejret så min trailer var populær i regnvejret. På trods af vejret fik jeg delt 
en masse sikkerhedsveste ud og der blev tegnet og guffet slik og bolsjer i stor stil. Der var 
stor interesse for mit kamera projekt og mange roste det og var glade for at der er nogle 
der orker at bruge tiden på det. Lørdag aften er der altid stor fest med 600 deltagende og 
også i år var det en herlig aften. Søndag var det op ved otte tiden og i gang med at læsse 
og trække trailerne til færgen afsluttende med at vi fik læsset min personbil og så var det 
tid til afsked og til Rønne for at vente på færgen klokken 17,00. Jeg kom i land i Køge søn-
dag aften klokken 22,30 og så gik det hjem til vognmanden og læsse bil af. Mandag for-

middag gik turen til Scania i Ishøj for at aflevere trailer og sige tak for lån. 
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Jeg kan kun anbefale andre at tage turen til Bornholm. Det er super hyggeligt og ta-

ger man familien med og har mulighed for at hive et par dage ud af kalenderen er 

det en oplevelse. I år kostede det 1600 kr. og det er billigt for en tur til solskinsøen. I 

kan ser meget mere om det på nettet. Jeg har bestilt plads til næste år og hytten er 

booket. 

Go vind derude, Baloo. 

En STOR TAK til  SCANIA— Set a/s—besko.—uno-x  - Kim Anker 
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Godt hjulpet på vej af en større skare af chauffører som stillede op ved Statoil i 

Nyborg, med deres flotte biler, drog de i Convoy mod Ørbæk,turen skulle efter 

sigende havde været et tilløbsstykke fra mange af beboerne langs vejen, og det 

fortælles at  skulle der havde været lidt spindelvæv i truthornene ved ankomsten 

til Ørbæk, ja så var det fordi at chaufføren havde vinket hele vejen, og ja der blev 

samlet penge ind helt nøjagtigt 35,100 kr. som nogle af Chaufførerne brugte en 

lørdag på at køre til sygehuset og aflevere, og primus motor for convoyen Jens 

Erik Højbo fortæller at det var i hvertfald ikke sidste gang det blev forsøgt. 

I den forbindelse har jeg erfaret at en gruppe på facebook er i gang med at bruge 

deres weekend på at besøge børne hospitaler rundt i landet, hvor børnene kan 

opleve lastbilerne på nært hold, Og mange tak for det at der er så mange som 

melder sig for at hjælpe, og få nogle oplevelser ,som i kan leve på længe efter, 

det er flot at i gør det , og så er det op til andre om at støtte initativet 

Gruppen på facebook hedder Lastbiler for børn. Klik dig ind på den og giv dem 

lidt støtte 

Tossede Truckere. 

Hvad er den nu af , er der tosse-

de truckere i Danmark,næh nej, 

det er såmænd bare nogle store 

drenge som forsøger at få så 

mange som muligt til at spytte 

lidt i kassen , så overskudet fra 

Truckshowet på Ørbæk Marked 

kan kaste lidt mønt af sig til Bør-

neafdelingen på Odense Syge-

hus, og det er lykkedes endnu 

engang at generere et overskud, 

godt hjulpet på vej af en sej be-

styrelse ,som gang på gang fin-

der nye muligheder ,hvordan 

man skraber penge sammen. 
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Ishøj Familie og Truckshow 2015 

Atter engang lagde Scania Ishøj plads til et show, denne gang var der udvidet med  

Ishøj Erhvervsråds medlemmer , samt Bådudstilling, da vejret viste sig fra den pæne 

side var bådene nødsaget til at blive i Ishøj Havn, men en ældre bybus kørte i pendul-

fart mellem Ishøj havn og Scania´s anlæg på Industribuen. Da Nordic Trophy havde 

valgt at flytte fremad og Nordfalster kræmmer og truckshow havde valgt samme dato, 

var der i sagens natur mindre biler end der plejer, men kvaliteten var endnu engang i 

top. Tilskuermæssigt var det cirka på samme niveau, dog var der flest Lørdag. Ligele-

des kom der lige ca 25 veteranlastbiler forbi samt et lignende antal amerikanerbiler, 

så der var godt fyldt op i Ishøj 

Afholdelsen af DM i løftevognsræs var et af de nye tiltag, og 1. og 2. pladsen kunne 

hver gå hjem med en ny løftevogn og 3 pladsen var der også lidt sager til . Thopper 

sørgede for underholdningen Lørdag og det trak Ishøj linedansere til.  Søndag var det 

Country Roots som gav den gas fra scenen, og selvom det er herrer i den modne alder 

var hastigheden såmænd ikke sat ned. Søndag blev Danmarksmesteren i båndoprul 

fundet, også her blev der delt ud af pokaler, og så var det til uddelingen af placerin-

gerne for lastbilerne, alle fik en pokal og da vore sponsorer havde været meget gav-

milde var der gaver til alle. Året´s Buddy blev udnævnt og det blev CB 100 Jens chr 

Rank Rasmussen, som ligeledes var vinderen i dm i løftevognsræs  samt en 3. plads i 

hans klasse, så det må siges at det var en rigtig givtig weekend for ham 

Hvad sker der i 2016. ja det må lige stå hen i det uvisse lidt endnu, men noget sker 

der.  

Convoy Buddy vil her gerne takke alle sponsorer for deres velvilje. 
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Knud E Dan—Wax Guard—Fyns kranudstyr 

SET a/s—3F- BT-Toyota Industrial Equpment 

Bevola—Scania -Skandi truckparts—FD Parts 

VBG—Autotec-TK Trading—Din Text 

Trykboden—Berner-Ishøj Kommune 

FDM—Birepo- Continental-Euromaster 
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De nyeste modeller .ps det er bilerne 2015 

De ældste modeller . Og her er det også bilerne 


