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Så nærmer vi os. 

Sidste bankdag i november er ved at være nær, og såfremt du ønsker at være medlem 

i jubilæumsåret 2017, så er det ved at være sidste udkald for rettidig indbetaling. 

For nemheds skyld tager vi lige proceduren engang 

Indbetaling via netbank reg. 1551 konto. 10288940 

Og i tekstfelt.: CB efterfulgt af dit nr. og kun dette. 

400,00 kr. og dem over 67. 200,00 kr. sponsormedlemmer 400,00 kr. 

Nu er det jo jubilæumsår så mon ikke at pakken vil bære præg af dette.  

Hvis du vil være med til at holde liv i den traditionsrige klub, så er det med at få betalt 

kontingent der vil i årets løb blive forskellige arrangementer. 

Juleshow 

Vi starter vanen tro med Juleshow i Horsens Lørdag d 10.12.2016 

Og Søndag triller julekaravanen til Ringsted hvor vi i år skal besøge BEVOLA 

Bevola har lovet at de vil få ryddet op også på hylderne for ting og sager som kan 

hænges på en lastbil, så måske der kan snige sig en extra julegave ind til trucken, 

Futte har haft gang i at få en pølsevogn fremskaffet så fødekæden skulle også være 

sikret, vi skulle jo nødigt gå julen i møde med slunkne mavser.  



BREAK 19 



BREAK 19 

 

Vi starter selvfølgelig med Generalforsamling Lørdag d. 25 Feb. 2017 kl 14.00 på  

GELSTED KRO. 

Vanen tro vil der blive arrangeret lidt sjov for damerne medens herrerne er til gene-
ralforsamling. Kl 18.00 går vi til bords og får noget godt at spise, og så har 

 Bibbi & Sniff lovet at komme og slå tonerne an. 

Menu. 

Rosa stegt Okse culotte 

Helstegt kalkunbryst vendt i krydderurter 

Små pandestegte kartofler m løg &bacon 

Cremet champignonsovs 

Blandet Salat m dressing & brød 

Grøntsags tærter 

PRIS. Kun 250,00 pr kuvert 

Tilmelding til generalforsamling samt fest på  convoy850@gmail.com 

SIDSTE TILMELDINGSFRIST  15.Feb. 2017 samt betaling på 

Reg.1551 Konto 3719194869 

HUSK CB NUMMER 



BREAK 19 

Skal / skal  ikke 

Der har været en del skriveri både her og der, om man skal forny sit medlemskab 
eller ikke, og det er selvfølgelig op til den enkelte, der er ikke noget pres.  

Grundene til det ene eller andet har været forskellige, og lad det være sagt med det 
samme, der har været for lidt arrangementer vest for Storebælt, indrømmet det 

skal vi blive bedre til i bestyrelsen og få delt sol og vind lige , vi er en landsdækkende 
klub og derfor skal vi sprede vore aktiviteter ud over det gangske land. 

Ishøj har været en del af vores udstilling igennem et par år, men her i 2016 har Sca-
nia valgt at springe over, det er ok, vi har så fået et samarbejde op at stå med Balle-

rup kræmmerforening og det er over de sidste 2 år vokset til det dobbelte, det er 
ikke et guldæg vi har fundet, men vi viser flaget og vore medlemmer kan hvis de 

selv vil det nyde godt af den aftale som vi har haft hidtil, vi i bestyrelsen mener at 
det er et fornuftig arrangement til en fornuftig egen betaling. 

Vi har forsøgt flere steder at få et ben indenfor , men der har ikke været gevinst, det 
forsøger vi at råde bod på i 2017, da vi siden foråret 2016 har arbejdet på at få stab-
let en udstilling på benene i 2017 , og det ser ud til at det lykkedes at få økonomien 

til at hænge sammen så der i Juni måned helt præcis  den 2-3 juni 2017 vil blive 
stablet en udstilling på benene på Fyn. 

Så vi fra bestyrelsen håber at der vil blive taget godt imod  tilbuddet. 

Så indtil videre ser det ud til at Convoy kalenderen kommer til at se således ud i 
2017 

Februar. Generalforsamling Gelsted Fyn 

Marts. Transport 2017 Herning  

Juni. Jubilæumsudstilling Fyn 

Juli. Ballerup Truckshow 

December. Juleshow Jylland /Sjælland 

Her imellem vil vi være repræsenteret ved forskellige shows 

Samt vi vil forsøge at få arrangeret busture til forskellige steder. 

Alt dette kræver selvfølgelig at der bakkes op om tiltagene og der er en fornuftig 
økonomi i tingene, dermed ikke være sagt der skal tjenes millioner, men det skal  

minimum kunne løbe rundt. 
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Hvis du indbetaler via giro    HUSK NAVN OG ADRESSE. 

Da det ellers kan være ret svært at finde ud af hvem der har betalt. 
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Som i kan se så sker der rigtigt meget på transport 2017. Håber at rigtig mange vil kigge 

forbi ,og få en på opleveren. 
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TRUCK SHOW 

Jeps den er god nok , du har læst rigtigt behøves, ikke at gå til Louis Nielsen 

FREDAG d 2. Juni  - LØRDAG d 3. Juni  2017 

Vi laver en udstilling som slutter Lørdag aften med præmieuddeling og så må folk kø-

re på arbejde eller hjemover når de selv mener man kan og må fra Søndag  morgen. 

Det er en måske lidt utraditionel måde, men vi ved af erfaring at søndagen bare går 

langsomt og man går kun og venter på at der skal være præmieuddeling, så man kan 

komme afsted. 

NYHED NYHED NYHED NYHED 

Vi forsøger i øjeblikket at holde en dialog i gang med uderigs/justits/økonomi mini-

steriet om at få lov til at åbne en Bank. Efter meget lange og seje forhandlinger 

mangler vi kun de sidste formaliteter, så banken bliver en realitet, dog har Tung-

vognspolitiets afdeling i øjeblikket sagens akter til gennemsyn, det eneste som vi i 

øjeblikket ser som en hindring , er at Banken får hovedsæde på Cayman Island, dette 

bliver nok den hindring som bevirker at vi nok ikke får lov i den sidste og afgørende 

fase. Men vi krydser fingre for at vi kan åbne en Bank hvor Chauffører kan indsætte 

ubrugt køretid, overskud efter hvil , og så i den anden ende når lokummet brænder 

tære lidt på beholdningen, dette bliver dog i første omgang kun muligt for de køretø-

jer som har elektronisk aflæsning af tacograf, da man ikke kan håndtere dele af en 

skive. Vi håber at dette bliver en succes. 

KONKURRENCE 

Så skete det endnu engang. 

Højre svings ulykke, og nu skal man ikke misforstå overskriften. Men Convoy Buddy 

vil om nogen, i høj grad være med til at minimere disse ulykkelige uheld, som ikke 

kun omhandler de involverede parter i ulykken ,men hele familien bag personerne   

Både ofrets og modparts så derfor har vi udskrevet en konkurrence , hvor det gælder 

om at lave en bragende god tekst til en streamer som skal uddeles. 

Sidste frist for indsendelse af tekst 01.Februar 2017 

Sendes til convoy850@hotmail.com 

Den som sender bedste forslag vil blive præmieret med en CB Jakke. 
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BUSTUR 

Vi vil forsøge at få sat en tur sammen, hvor der vil blive afgang fra Danmark Lørdag 

formiddag med retning syd efter et lille stop ved frau Lehmann nåhhh nej det hedder 

vist nok fleggård  går turen mod Hamborg, hvor vi besøger miniature wonderland, 

som er en kæmpe stor modelopbygget tog/skilift/bil /lufthavn/ ja der er så meget at 

3 timer så er hjernen fyldt med indtryk, herfra går det videre mod den nordlige del af 

Harzen her skal vi ha fyldt lidt næring i mavsen og måske der lige skal nydes en pils. 

Søndag morgen efter en lur kort eller lang skal vi ind og se PS.Speicher Einbeck 

Her er der rig mulighed for at få en på opleveren motorcykler i 5 etager lige fra en af 

de første motoriserede helvedesmaskiner og up to date og så for øvrigt lige alt det 

der er derimellem, her er der ligeledes mulighed for at købe sig til nogle omgange i 

en Porsche 959 simulator for nogle euro. Herefter flytter vi os lige en 3 km ud i et la-

gerkomplex, hvor der venter en del restaurerede lastbiler af forskellige mærker og 

med rigtig mange år på bagen. 

For dem som lige vil tjekke at der er noget om skriveriet kan de tjekke denne adresse 

www.ps-speicher.de        

Her kan man se hvad der findes og om det kunne være interessant 

Jeg håber at have det endelige program færdigt til næste nr. af Break 19 som gerne 

skulle komme dumpende ned fra cyberspace i slutningen af december 

Her vil der være både pris og program 

 

 



BREAK 19 

BUSTUR 

På forsiden står der Bustur, nuvel for at man kan sammensætte en bustur er der lige 

som et must at det man skal besøge er noget med lidt kød på. Og ja så får jeg lige 

pludselig fornemmelsen af at ordene ”med lidt kød på” måske kunne af nogle op-

fattes som om at vi skal ud og se på damer, næh nej , Jeg satte mig i personbilen fre-

dag d 14. oktober og kørte en tur til et museum nede i Tyskland , nærmere betegnet 

en lille by som hedder Einbeck, for lige som at sondere terrænet en smule, snuse lidt 

til hvad der var i omegnen ,om man skulle leve af bratwurst, eller det var muligt at få 

en stor Jägerschnitsel, og så selvfølgelig hvad der var i det museum, lad det være 

sagt med det samme, der er virkelig kød på. ca. 100 restaurerede lastbiler, mest af 

tysk oprindelse, dog har der sneget sig et par indvandrere ind i samlingen, dertil skal 

det siges at oven i hatten er der et utal af restaurerede motorcykler/knallerter og ja 

så lige en sjat personbiler også. Det med motorcykler og biler har man samlet i et 

gammelt kornlager, gammelt men i allerhøjeste grad moderniseret med tysk grundig-

hed. 

Man starter med at gå ind i en elevator som sætter sig i bevægelse mod toppen af 

siloen samtidig med at man på en stor skærm kommer med på en tidsrejse tilbage i 

tiden, helt tilbage til 1800 tallet , og her går dørene op og ud træder man af elevato-

ren til lyde af pistolskud ,indianerhyl samt hestevrinsk, nu begynder tiden igen at gå 

imod moderne tider, lige fra de første løbecykler via væltepeteren, hvor det er muligt 

at få taget et billede uden den vælter og så ellers bare derud af  de første motorise-

rede køretøjer, røvskubberen (cykel med hjælpemotor) knallerter og så sidst men ik-

ke mindst motorcykler , hvem vidste at Miele som i dag nok mest er kendt for vaske-

maskiner, i tidernes morgen også producerede knallerter, Harley Davidson-Honda-

Yamaha-BMW-NSU-Zundapp-Kreidler- Adler og mange mange flere. Mellem alt dette 

som sirligt er sat til skue, står der i ny og næ en af de dengang så populære små biler, 

som faktisk var en motorcykel med hus. Alt sat sammen i flotte omgivelser med man-

ge ting som man ,hvis alderen er mod/med en kan nikke genkende til. Efter besøget i 

siloen er der mulighed for en tur i en Porsche i en simulator samt se en udstilling 

udelukkende med biler fra 50-60 erne alt i alt en oplevelse der så rigeligt kan få både 

3 og 4 timer til at gå og også entre billetten værd. Men h….h….. Var så alle de der lkw 

som jeg egentlig var kørt derned for at se, jo så skulle man lige tage sin bil eller man 

kunne vælge at tage en oldtimer bus Setra 16 personers ud til et industriområde  og i 

porten betaler man lige lidt euro og en ældre dame viser vejen .  
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Ind træder man af døren og pludselig er det som om tiden står stille et øjeblik, næsen 

får lige trukket sig lidt sammen en hørm af dieselos gammel olie lidt kølevæske får 

hjernen sat nogle år mere tilbage og synet glider ned af uendelige rækker af oldti-

mers, tyske mærker i lange baner fra før verden var af lave og så frem til for ja måske 

nærmer vi os benjamin bilen som max havde 35 år på bagen. Nogle restaureret med 

nænsom hånd nogle igangværende projekter og nogle som lignede noget H.J Hansen 

skulle hente til skrot i overmorgen, men jeg tror  alligevel at kommer man derned om 

1 år så står den som var den lige kørt af samlebåndet. I hallen ved siden af havde man 

begyndt at samle entreprenør maskiner og der bliver noget at se på næste gang man 

ankommer. Efter denne gennemgang kørte vi ind i byen , det var det her med brat-

wurst eller jägersnitchel, men det blev så lige til en strammer max en kop kaffe og et 

stk. torte og kl 15.45 lette jeg hjemad igen GPS sagde at der var 540 km til hjemme-

adressen , ret præcist kl 19.00 landede jeg ved fleegaard i Harrislee for at få lidt forsy-

ninger med hjem til Juleshow til børnene og de sidste 135 km til Gelsted blev tilbage-

lagt. 

 


