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Kurt Mejer og codriver Bo Jensen fører Historisk Rally Cup i Volvo 242 turbo. Her på havnen i Sønderborg. Læs side 3.
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Michael Pedersen hædret på generalforsamlingen. Læs s. 2.

Oresund Rally søger officials. Læs side 4.

Generalforsamling og hygge i Dansk Rally Club

Arne Guldmark, Peter Karlsen, Lars Bækkelund og Eskild Steen hygger sig under middagen.
Generalforsamling blev afholdt den 9. marts 2011
på Gerlev Kro.
1. Valg af dirigent: Bestyrelsens kandidat til
dirigent, Torben Petersen, blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.
2. Formanden aflægger beretning: Kenneth
Saust konstaterede, at vi er 70 medlemmer, og at
de 45 var mødt op, hvilket er standarden. Generalforsamlingen er som altid det samlende punkt. 20
medlemmer deltog i Tour de NanNam 2010, løbet
var endnu en perle i rækken af Ole Nielsens mange
udgaver. Men denne var den sidste, Oles øjenskade
umuliggør en fortsættelse. Formanden takkede Ole
for hans lidenskab og indsats for Dansk Rally Club.
Der bliver således ikke noget Tour de NanNam i
2011, og vi må nu tage en tænkepause på dette
område. I december var der julehygge hos Yokohama med gløgg, æbleskiver og gamle rallyfilm. 15
medlemmer deltog og de hyggede sig godt. Det
arrangement vil vi lave igen i år. Sportsligt er vi
som sædvanlig i fin stil, der var flotte præstationer, ikke mindst fra vore deltagere i Rallye Monte-Carlo Historique. DRC har brug for nyt initiativ,
der skal nyt blod til klubben. Bestyrelsen har derfor udpeget den unge rallykører Jeanette Kvick til
ungdomskonsulent, hendes opgave er at finde
kvalificerede nye medlemmer. Til slut takkede
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formanden bestyrelsen for godt samarbejde og
gode møder. Endelig takkede han medlemmerne
for deres opbakning. Formandens beretning vedtaget.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Lars Hjorth gennemgik regnskabet. Det blev godkendt uden bemærkninger.
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af årskontingent. Bestyrelsen mener, at klubben
fastholder 300 kr. i kontingent. Det blev godkendt.
5. Forslag fra medlemmer. Intet. 6. Valg til
bestyrelsen. Per Nielsen og Michael Eisenberg var
på valg. Bestyrelsen indstillede dem til genvalg.
Det blev vedtaget.
7. Valg af revisor. Peer Glad blev genvalgt. 8.
Eventuelt. Pokaler for de mange cups i DRC-regi
blev overrakt, blandt andet Copenhagen Rally Cup
til Michael Pedersen, på forsiden flankeret af Kenneth Saust og Finn Richardt.. Herefter viste Michael Eisenberg sit oplæg til Oresund Rally.

Bestyrelsen arbejder, sekunderet af dirigent Torben
Petersen.

Nyt fra rallypisterne

Brian Madsen (ø tv) har fået en formidabel start
med sin Peugeot 207 Super 2000 og fører DM i
rally i 4WD. Her flyver han i Tegee-Dan Rally.
Formanden (ø th) er sin skiskade kvit og ses
aktiv i Lille Mats i sin Toyota Corolla SR Coupé.
Kim Madsen (m tv) er på vej til til tops i dansk
rally med sin Mitsubishi Lancer Evo 7, her på natetapen i Wikinger Rally.
Hans Marx (m th) er blevet rallymentor for
den tidligere DTC-kører, banekører og -ejer Tom

Pedersen. Godt med fart i deres Mercedes 190.
Lars Bækkelund (n tv) og Arne Pagh blev atter
bedste danskere i Rallye Monte-Carlo Historique,
men missede en topplacering på grund af en fejlkørsel. Her i snevejr på SS1 i deres Fiat 128 Coupé.
Lars Hjort (n th) og søn Simon er på vej til tops
i FDM DASU Classicserien. De fører Sportklassen i
deres Triumph TR4A.
Vi forsøger at fortælle om alle aktive medlemmer i næste DRC NYT. Send fotos og resultater!
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Oresund Rally – en stor satsning for DRC

Oresund Rally lørdag den 10.
september og søndag den 11.
september bliver en stor satsning for Dansk Rally Club.
Det er et pålidelighedsrally for fortidens, nutidens
og fremtidens biler rundt om
Øresund, og løbet nyder støtte fra Region Skåne og Won"Dansk Rally Club har derful Copenhagen. Vi arbejbrug for alle medlem- der tæt sammen med Svenmers hjælp til Oresund ska Bilsportförbundet og
Rally, også din,"
Dansk Automobil Sports
betoner formand
Union. Bella Center og proKenneth Saust.
jektet E-mission i Øresundsregionen er partnere for Oresund Rally.
Der er fire løb i løbet: Oresund Electric Car
Rally er et pålidelighedsrally for elbiler, mens Oresund Energy Rally er for moderne, energioptimerede biler. Oresund Classic Rally er et historisk
pålidelighedsrally for biler før 1986, og Oresund
Tourist Rally er et turistrally med et ret let konkurrence for elbiler og klassiske biler før 1986.
Ophavsmanden Michael Eisenberg er event
organizer, Arne Pagh er dansk løbsleder assisteret
af Eskild og Karin Steen, klubbens gode ven C G
Wilke fra Hässleholms Motorklubb er svensk
løbsleder, og jeg selv er bestyrelsens repræsentant
i løbsledelsen.
Dine kontakter i bestyrelsen:
Formand (alt ikke nedennævnt):
Kenneth Saust , Tlf: 20 24 92 66,
Mail: kesau@mail.dk
Skatmester (kontingent, licens)
Lars Hjorth, Tlf: 47 31 61 18,
Mail: mail@hjorth-cykler.dk
Sekretær (medlemslister, kontakt til DASU):
Per Nielsen, Tlf: 21 73 44 83, Mail:info@mulpa.dk
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En del medlemmer skal deltage både med gamle
og helt nye importøranmeldte biler, for eksempel
Brian Madsen og Ole Frederiksen i en brændstofoptimeret Peugeot 308 Diesel.
Klubben har også brug for DIN hjælp. Vi
skal bruge mange officials til løbet, som åbne og
hemmelige tidskontroller med mere. Meld jer
gerne to og to, altså som et mandskab. Og gør det
gerne nu! Ring eller send en mail til mig på
kesau@mail.dk, gerne med jeres ønsker. Så vil jeg
hjælpe med at sikre jer spændende opgaver.
Læs mere om løbet på www.oresundrally.dk.
Vi ses lørdag den 10. september.
Kenneth Saust, formand.

Det er denne oplevelse, Oresund Rally skal formidle til hele
Danmark. Bestyrelsen i Dansk Rally Club beder derfor om
alle medlemmers aktive hjælp, for at løbet kan blive en
succes. Book weekenden 10.-11 september til at være
official i Oresund Rally.

Får du ikke Autosport? Så ring til Per Nielsen
Nyt bestyrelsesmedlem:
Finn Richardt, Tlf: 40 17 80 38, 56 87 21 40
Mail: fr@hekl.dk (bemærk: rettet)
PR-chef (klubblad, PR)
Michael Eisenberg
Tlf: dag 33 15 65 95
Mail: intercom@intercom.nu

