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Brian Madsen og codriver Anja Posorski blev danmarksmestre for andet år i træk. Læs side 3.

Læs i dette nummer af DRC NYT:
Side 2: Oresund Rally en succes for Dansk Rally Club
Side 3-4: Stort og småt fra 2011-sæsonen
Side 5: Formanden i Macao • Står på en Alpetop
Side 6: Generalforsamling 2012 • Julehygge hos Yokohama

Kulturborgm. Pia Allerslev starter Oresund Rally. Læs side 2. Formanden var til WTCC-finale i Macau. Læs side 5.

Oresund Rally en succes for Dansk Rally Club

Oresund Rally for fortidens, nutidens og fremtidens biler blev en nyskabelse i dansk og svensk
motorsport. Jeg havde fået en idé, og med en fantastisk arbejdsindsats fra Dansk Rally Club og
Hässleholms Motorklubb skabte vi det første motorløb for el- og hybridbiler i Danmark og Sverige.
Undervejs fik vi støtte fra Bella Center, Wonderful Copenhagen, 11 bil- og dækimportører,
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Event in Skåne, Dansk Energi og E-mission. Oresund Rally er kommet for at blive.
M.E.
Billedtekster: Tim Svanholt (ø.tv.) vandt Oresund
Electric Car Rally, Svenska Bilsportförbundets formand Kåge Schildt (ø.th) deltog i Oresund Classic
Rally, Chr. Marcus (m.tv.) viste importørens Tesla,
Lars Bækkelund (m.th) blev toer i Oresund Classic
Rally, Øresundsregionen fik god reklame (nederst).

Stort og småt fra 2011-sæsonen

Arne Pagh lagde sammen med Eskild og Karin
Steen et kæmpearbejde i at gøre Oresund Rally til
et godt motorløb. Bent Mikkelsen (1), DASU-formand, deltog i "Monte" og Munkebjerg Hill Climb.
Brian Madsen (2) blev danmarksmester for andet
år i træk. Hans Christian Strib var codriver for
Søren Andersen i en historisk Toyota Corolla
DOHC Coupé. Henrik Lundgaard hjalp Kr. Poulsen

mod toppen i WTCC. Jeannette Kvick (3) var codriver for Henrik Larsen i en Clio. Jens Christian
Anker (4) blev bedste danske codriver i Wikinger
Rally, blev 50 år og styrede talentudviklingen i
rally med Lene Jørgensen. Jens-Ole Kristiansen
styrede landets stærkeste rallyteam. Kjeld Seidler
(6) kørte rally og fik mange Peugeot'er med i Oresund Rally. Kim Madsen og Kasper Sørensen (7)
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var hurtige, når de ikke havde tekniske problemer.
Kenneth Saust fik Corollaen ud at køre igen. Klaus
Bodilsen blev toer i '76 klassen på bane i Kim Madsens gamle Escort RS 2000. Kurt Mejer (8) vandt
Historic Rally Cup. Lars Hjorth blev toer i Sportklassen i FDM DASU Classic. Lars Bækkelund
kørte "Monte" og blev toer i Oresund Classic Rally.
Michael Eisenberg fandt på Oresund Rally. En stor
mængde DRC-medlemmer hjalp med at realisere
det. Morten Dam fotograferede. Ole Frederiksen
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(9) "codrev" Max Christensen til topplaceringer i
rally. Ole Jensen (10) genvandt ikke sin DM-titel i
rally. Per Hertinge Nielsen var til alle DM-løb for
rallyresult.dk. Simon Larsen og Nicklas Daugberg
(11) fik fine placeringer i udenlandske rallyer. Tim
Svanholt vandt Oresund Electric Car Rally. Troels
Lund (5) kørte sit sidste rally med sin Golf GTI.
Udsigt fra "Monte" over Monaco (12). Undskyld til
alle, der burde have været nævnt, men ikke blev
det.

Formanden i Macao

Står på en Alpetop

I november 2011 havde jeg den store fornøjelse at
have mulighed for at opleve finalen i WTCC (VM
for standardvogne) på bybanen i det lille tidligere
Portugisiske ørige Macao ud for Hong Kong.
Yokohama leverer dæk til WTCC serien, og det
der i 2011 gjorde serien særlig interessant, set med
danske øjne, var den fremragende indsats af hhv.
Kristian Poulsen og Michel Nykjær i privatcuppen
- Yokohama Drivers' Trophy.
Som bekendt vandt Kristian Poulsen titlen i
2011 efter et tæt opgør med Nykjær, der endte på
en meget flot andenplads. Det var stort at være
dansker i Macao den søndag i november, og stoltheden over at være dansker mindede på mange
måder om de gange jeg har haft held til at være på
Le Mans, når danske kørere, herunder ikke mindst
Tom Kristensen, har leveret store præstationer.
WTCC var kun en ud af mange klasser, der
dystede i Macao, og det var racing af meget stor
underholdningsværdi. Racing på bybaner afviger
fra permanente anlæg ved den åbenlyse mangel på
afkørselszoner. Spinner man rundt er der kontant
afregning i form af autoværn der står solidt plantet
i jorden. Derfor var der også i 2011 mange nervepirrende scener på banen, og desværre, også mange ødelagte biler. Men det er en del af det der gør
Macao til det unikke løb det er.
At det hele så foregår i en østasiatisk bykulisse
gør det ikke mindre spændende og oplevelsesværdigt. Kan absolut anbefales.
K.S.

En uges ferie i den tidligere formands lejlighed i
Sydfrankrig gav en uventet, flot rallyoplevelse.
Jeg har ved flere lejligheder forsøgt at komme
til at opleve rallyprøven Col de Turini, som blandt
andet er en legendarisk prøve i Rally Monte Carlo,
men endnu uden held. Men så var vi pludselig på
efterårsferie i Sydfrankrig sammenfaldende med
afviklingen af EM-rallyafdelingen "Rallye Cote
d'Azur", og hvilken prøve skulle så afvikles som en
af løbets sidste? Ja nemlig!
Majbritt og jeg begav os op til passet i forventning om, at det nærmest ville være umuligt at
komme til at se noget, men vi blev positivt overraskede da det viste sig at antallet af tilskuere var
ganske begrænset. Faktisk kunne vi indtage pladser på første parket ved en af de små restauranter
der findes på på Col de Turini og nyde både rally
og frokost på en og samme tid. Feltet var bredt,
med alt fra S2000 biler til et meget flot historisk
felt. Vejret var ikke som under Rally Monte Carlo solskin og 24 grader - så sneoplevelsen må vi have
til gode.
Fantastisk oplevelse på toppen af bjerget, og et
mindeværdigt plus til en i forvejen dejlig ferieuge
ved Middelhavet.
K.S.

µ Poulsen på toppen.

Kaos i Macau: Så snævert er der på den 7 km bane.

Formanden på toppen.

Historiske rallybiler i Sydfrankrig.
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Generalforsamling 2012
Der indkaldes hermed til årsmøde og ordinær generalforsamling i Dansk Rally Club
Onsdag den 14. marts 2012
Kl. 18.30
Gerlev Kro, Bygaden 4, 3630 Jægerspris
Årsmødet indledes med middag, hvor deltagerne som sidste år betaler 200,- kr. for mad
og drikke. Efter den sociale hygge går vi over til den ordinære generalforsamling. Denne
afholdes efter lovens § 8 efter følgende
dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning.
3. Kassereren aflægger revideret regn
skab.
4. Forslag fra bestyrelsen.
5. Forslag fra medlemmerne.
6. Valg af bestyrelse.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Julehygge hos Yokohama
Cirka 20 DRC-medlemmer fandt en mørk
decemberaften vej til Yokohamas kontor, hvor
der blev budt på gløgg med æbleskiver. Medlemmerne underholdt hinanden med deres
mange oplevelser i årets løb, og vi sluttede af
med rallyfilm fra 1980'erne, en tid hvor tilskuerne nærmest stod midt på vejen. Fedt arrangement, der kun kan få endnu flere deltagere
til næste jul.

Tilmelding til generalforsamling og middag sker til Lars Hjorth (se nedenfor) senest torsdag den 1. marts 2012. Hertil indsendes
også evt. forslag til behandling på generalforsamlingen senest onsdag den 7. marts.
Betaling af kontingent skal være på plads senest mandag den 20. februar 2012. Benyt
indbetalingskortet, der følger med denne udgave af DRC NYT.

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
Finn Richardt, Tlf: 40 17 80 38, Mail: fr@hekl.dk
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Får du ikke Autosport? Så ring til Per Nielsen
Sekretær (medlemslister, kontakt til DASU):
Per Nielsen, Tlf: 21 73 44 83, Mail:info@mulpa.dk
PR-chef (klubblad, PR)
Michael Eisenberg
Tlf: dag 33 15 65 95
Mail: intercom@intercom.nu

