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Nyhedsbrev Efterår 2018 

 

Sæson 2018 er kørt til enden.  

FMS afholdt vanen tro St. Bededagsløb på Svendborgbanen og 

weekenden efter var MCS vært for 1 afd. af EM i Classic Cross. 

Afviklingen af EM var lærerigt på mange måder, og vi har nu et 

endnu bedre afsæt for fremtidige løbsarrangementer. Løbet gav motocrosssporten, Sydfyn og 

MCS en god mulighed for at profilere sporten, Sydfyn og Svendborg lokalt og ude i Europa. EM i 

Classic Cross blev eksponeret for minimum 9500 personer overalt i Europa og herudover blev 

direkte hjemmesidelinks formindlet til motorsportssites i 10 lande. Sportsligt var løbet en 

success med 160 deltagere, men desværre var der sammenfald med en del andre events på 

Sydfyn så publikumsforventningerne nåede ikke op til forventningerne.  

I Mini-Maxiklasserne er der afviklet klubmesterskaber i Svendborg og på Rødme. Fyns Cup og 

DM for klubhold er ligeledes afviklet på stor bane. Til Hold DM den 1/9 var der fuldt hus på 

Bodøvej med over 180 deltagere. MCS kørte ikke afsted med pokalen, men fik æren for et 

velafviklet løbsarrangement.  

Microcross er virkelig kommet op i fart. Masser af engagerede børn og forældre som giver fuld 

gas. Den positive udvikling fortsætter i Micro med 39 medlemmer u/12 år. Der er godt aktivitet 

blandt børn og forældre. Den 9/6 afholdt vi et pokalløb for Micro og Pitbike. Her deltog 53 

hvoraf 6 var piger.  Den 22-23 september var MCS vært for ATK og YAMAHA Kids Cup/DM i 

Pitbike. Igen med stort tislutning. I alt 96 tilmeldte heraf 17 piger. Michell og en aktiv 

forældergruppe har gjort et flot arbejde i Micro.   

Internationalt er Sara Andersen, #325 godt kørende med endnu en Europa Cup sejr og flotte 

resultater i damernes VM serie. Sara sluttede VM-sæsonen på en samlet 9. plads.  

Hjemme er den leveret mange flotte resultater fra Micro til Maxi. Her er udvalgte resultater fra 

DMU-løb. Det blev til 1. pladser for følgende kørere i klassene:  

DM serien OB 30+A: Tonni Andersen, #4 – OB 30+B: Thomas Rasmussen, #100 – OB 30+C: 

Flemming Olsen, #422 -  MICRO B50: Viktor Nielsen, #19  

JYSK/FYNSK serien A-MX open: Rasmus Johansen, #668 – B-MX1: Tobias Wieben, #755  

DMU YAMAHA Kids Cup: Microkørerne fra MCS 

Herudover er der et utal af Top-10 placeringer og flotte løbsplaceringer i mange forskellige 

klasser og løb. De samlede stillinger kan findes på www.dmu/motocross 

 

 

http://www.dmu/motocross
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Motorcykel Clubben Svendborg har haft positiv udvikling i 

registrede medlemmer. I forhold til samme tid sidste år er 

medlemstallet steget med ca 10% til 161. Dette er flot og viser 

at den indsats som bestyrelse og medlemmer ligger i klubben 

gør MCS attraktiv som klub. Med 2 baner og til tider et højt 

aktivitetsniveau kommer vi ikke udenom at MCS er 

medlemmernes klub og alle i fællesskab er nød til på den ene 

eller anden måde at hjælpe med at holde aktiviteterne kørende. Den tidligere bestyrelse og den 

nuværende er bevist om hvor vores kræfter skal ligges, således at vi udvikler MCS til Danmark 

bedste motocrossklub til gavn for medlemmer og området omkring os. 

 I september besluttede bestyrelsen at indkalde til ekstraordinær generalforsamling med det 

formål at udskifte de medlemmer af bestyrelsen som ikke ønskede genvalg med nye inden 

ansøgningsfristen for mesterskabsløb blev passeret. Den ekstraordinære GF blev afholdt den 

6/10 i forbindelse med Den Årlige fællesspisning. Den nye bestyrelse består af: Formand John 

Cridland Nielsen, Næstformand Jeper Gordon, John Egholm Andersen, Frank Hüttmann, Jan W. 

Nielsen, Thomas Egebo og Michell Gordon. Den ordinære generalforsamling vil vanen tro blive 

afholdt inden udgangen af februar 2019.  

Starten er gået til Klubmesterskab på Rødmebanen 
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Som afgået formand vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt 

samarbejde og takke de medlemmer og forældre som har 

hjulpet og bidraget til driften af MCS de sidste par år. Pigerne i 

cafeteriet med Linda og Anette i spidsen har stået klar med mad 

og drikke - uden jer kunne vi godt lukke ned for gassen og gå 

sultne hjem Det har været utroligt spændede og udfordrende 

at være formand i Motorcykel Clubben Svendborg, men tiden 

var moden til at få nye kræfter ind således at MCS i 2019 er klar til nye løb og aktiviteter for 

medlemmerne.  

 MCS siger TAK FOR STØTTEN til vore trofaste støtter og de løbssponsorer som var en vigtig del 

af EM i Classic Cross:

 Autocentrum 

Skårup 

 Skårup Grafisk 

 FÆRGEN A/S 

 Skræps A/S 

 Rosenberg 

ventilation 

 Meyn Advokater 

 Lennarth’s auto  

 Skøtt’s 

Bygningssnedkeri 

A/S 

 Depot Svendborg 

 Murermester 

Thomas 

Rasmussen  

 Svendborg synshal 

 TE Biler 

 Skarø is  

 Gerners konditeri 

 Egeskov slot 

 Langelandsfortet 

 Strandlyst, 

Svendborg 

 Carlsberg camping 

 Bendixen Fisk 

 Fri Bike shop Tved 

 P & S 

motorværksted 

 Højlund Mølle 

 Svendborg Sund 

Camping 

 Rødme dyk   

 Radio Diablo 

 Masava  

 Richardts Kød 

 Hotel Ærø 

 Restaurant Ærø 

 Nybolig, 

Svendborg 

 Ste-Kim Aps 

 CMS Auto 

 Bakkekildegård 

Byens Tag 

 Tornelykke 

 Svendborg 

Uddybning 

 Nordspray 

 SBS 

 MX-Shop 

 Haugaard 

Company A/S. 

 YAMAHA 

Scandinavia  

 EVENT 

SVENDBORG 

 MX-Fonden 

Og selvfølgelig alle i andre som på en eller anden måde har støttet og hjulpet med stort og 

småt. 

PÅ GENSYN I 2019 

Med venlig hilsen 

På vegne af bestyrelsen i MCS 

Lars Birch Jensen, tidligere formand 


