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Beretning fra klubåret 2006

Den tidligere formand fastslog i sin sidste beretning for nøjagtigt et år siden, at ”KDAK Sport Fyn 
er i topform – både socialt og økonomisk”.  

Det ville være fristende at skrive denne indledning af til beretningen for 2006, men det ville ikke 
være helt sandt !

Økonomisk er KDAK Sport Fyn meget velfunderet, og altså stadig i topform. Som vi vil se senere 
af kassererens regnskab, har vi i det forgangne år fastholdt, og endda øget vore økonomiske 
ressourcer en smule. Men på andre områder knirker vor gamle klub lidt. Medlemstallet er faldet, og 
vi har generelt færre menneskelige ressourcer at trække på end tidligere. Endnu er det faldende antal 
medlemmer ikke kritisk, og vi har trods alt ikke tilbagegang i de aktives rækker. Men hvis KDAK 
Sport Fyn skal kunne løfte større opgaver, som før i tiden, skal der tiltrækkes flere nye medlemmer. 
I skrivende stund har vi 80 medlemmer, heraf 33 R-licenser, 5 O-licenser og 2 B-licenser.

De knappe menneskelige ressourcer har dog ikke holdt klubben tilbage på arrangementssiden. Vi 
startede i februar med en lang weekend i Rosengårdscenteret. Sammen med andre Fynske 
idrætsklubber udstillede vi nogle af vore fine rallybiler. Vi fik ved denne lejlighed lavet god PR for 
vor sport og vor klub. Der blev faktisk skabt en del kontakter med henblik på forårets ”Prøv Rally”.

Som sædvanligt blev sæsonen skudt i gang med en sæsonstart i marts. Denne gang henlagt her til 
Skullerodsholm og i samarbejde med motorklubben Centrum. Ulrik Hejl med flere fortalte levende 
om deres rejser til VM-rallies rundt omkring i Europa. En rigtigt hyggelig aften med mange 
deltagere fra begge klubber.

I april og maj kom turen så til de sportslige arrangementer. Som det har været sædvane i snart en 
del år, afviklede vi 3 ”Prøv Rally” arrangementer – og igen fordelt på Fyn (Svendborg – Nyborg – 
Odense). Disse arrangementer er meget vigtige for rekruttering af nye aktive i vor sport, og bakkes 
da også op af DASU. I denne periode var der også lige et KDAK hold i Vejen og afvikle den største 
hastighedsprøve i Egtvedrally, ligesom KDAK var vært for et af Rallyudvalgets Dialogmøder.

I sommerperioden er der lidt stille på arrangementssiden, bortset fra vort klubmesterskab. Det blev i 
år kørt hos Munck Asfalt i Langeskov på en meget varm søndag i juni. Kampen om mesterskabet 
udviklede sig hurtigt til en hidsig duel mellem de 2 ”mindste” i feltet – nemlig Bent og Gert. Igen i 
år trak Gert det længste strå og er fortsat klubmester i KDAK Sport Fyn.

Godt nok blev der ikke afviklet mange løb i sommer perioden, men der var god gang i 
planlægningen af efterårets Klubrally Vestfyn, som skule afvikles d. 20. august. Denne gang havde 
vi hovedkvarter hos Toyota i Middelfart, og samtidigt adgang til velegnede parkeringsfaciliteter og 
parc fermé områder på Toyota Danmarks tidligere lagerplads tværs over gaden. 
Løbsledelsen eksperimenterede med at lave forholdsvis få, men lange hastighedsprøver. Deltagerne 
blev derfor sendt ud på en længere rute end normalt, men de gode prøver opvejede rigeligt dette, og 
der var stor tilfredshed med løbet.



Sæsonens sidste arrangement – vort traditionsrige KDAK Go-kart Grand-Prix – måtte aflyses p.g.a. 
manglende tilmeldinger. Der har i de seneste år været et faldende deltagerantal, og i år var der så få 
at bestyrelsen valgte at aflyse. 

KDAK Sport Fyn’s aktive medlemmer har også i 2006 leveret gode sportslige resultater.
I DM-rally kunne det ikke blive til en hel sæson for Søren og Tue, men de 2 løb de kørte, rakte til 
en samlet 2.plads i mesterskabet for 1400-biler.
I Rally har Anders Hartwig og Finn Emborg vundet deres klasse i JFM, mens Lars- og Lene 
Augustinus blev 2’er i deres klasse. Også i Rally, men i SydCup turneringen, blev Anders og Finn 
2’er, Lars og Lene blev 2’er, mens KDAK Sport Fyn vandt klubholdsturneringen godt hjulpet af 
Gert og Jimmy i BMW’en.
I Klubrally Blev Gert og Tommy 2’er i JFM efter en hård kamp. Gert og Tommy blev samtidigt 
vindere af MSSV-turneringen og sidst men ikke mindst, satte Gert og Jannie punktum for sæsonen 
med en fornem 2. plads i DASU Mesterskabet i KR. Bent og Rasmus har i år kørt Klubrally i en ny 
bil og det rakte til en 2.plads i både JFM og MSSV. Bent og Rasmus deltog også i det afsluttende 
finaleløb i Slagelse og sluttede på en 4.plads i DASU Mesterskabet. Henrik- og Christian Mink har 
også bidraget til pointhøsten med deres 3.plads i MSSV-turneringen, hvor KDAK samlet sluttede på 
en 3. plads. Stort Tillykke til alle med de fine resultater !

I forbindelse med afviklingen af stort set alle vore arrangementer i KDAK, er der én ting som ikke 
kan undværes: Mad og drikke !  - Som bekendt dur’ heltene ikke hvis ikke disse elementer er 
tilstede.  Vores Catering afdeling har som sædvanligt ydet en meget flot indsats ved alle vore 
arrangementer. Dels sørger de for at alle officials – og ikke mindst løbsledelsen ! - bliver bespist, 
men herudover bidrager KDAK Catering i høj grad til klubbens samlede økonomi ved salget af mad 
og drikke til deltagere og publikum. Denne indsats er uundværlig for KDAK og der skal lyde en 
stor tak til alle pigerne for dette store arbejde !

Uden omtale og markedsføring vil vore arrangementer visne og dø ud. Vi har 2 organer som på 
fornemste vis sørger for at omverdenen er bekendt med alt hvad der foregår i KDAK. Vort blad – 
KDAK Nyt – som med stor ildhu redigeres og produceres af Lars og Nanna er det ene. Det andet er 
vor fine hjemmeside – KDAK.DK – som Michael N. holder i luften. For medlemmerne er bladet en 
vigtig kilde til information, men måske i endnu højere grad mediet som binder klubben sammen 
socialt. Her finder man de personlige indlæg fra andre medlemmer og ikke mindst de seneste 
”rygter” om alt og alle. Hjemmesiden fungerer helt specielt som en vigtig informationskilde i 
forbindelse med klubbens arrangementer. Det ses tydeligt af de høje besøgstal i ugerne op til et 
større løb. De 2 medier – KDAK Nyt og KDAK.DK – supplerer hinanden godt. Michael N. 
forsøger at lade KDAK.DK være basis for alle vore aktive medlemmers egne hjemmesider. En 
rigtig god idé, som vil skabe en betydeligt øget trafik. 

Som afslutning på min første formandsberetning, vil jeg gerne sig Tak til bestyrelsen for et godt og 
konstruktiv samarbejde. Det er altid med glæde at jeg går til et bestyrelsesmøde. Jeg vil også gerne 
sige Tak til alle i andre – medlemmer og ikke-medlemmer – som yder en arbejdsindsats for vores 
klub. Jeg er sikker på at det gode samarbejde med alle også vil forsætte i den kommende sæson !
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