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Ole Frederiksen fløj sammen med Max Christensen til DASU-mesterskab i Gruppe N med Subaru Impreza. Læs side 4.

Læs i dette nummer af DRC NYT:
Side 2: DASU bad Dansk Rally Club styre Rally Monte-Carlo Historique
starten fra København
Side 3: Oresund Rally blev sportligt endnu bedre, men økonomisk
svagere i 2012.
Side 4: Julearrangement hos Bent Sørensen i Helsinge
Side 6: Ole Frederiksen vandt DASU Mesterskab i Gruppe N

Kulturborgmester Pia Allerslev starter »Monte«. Læs side 2.

FDM-dir. T. Møller Thomsen starter Oresund Rally. Læs s. 3.

Rallye Monte-Carlo Historique kom godt af sted

Monte-deltagerne kørte i procession gennem indre København.

R

allye Monte-Carlo Historique blev det tredje
rally, som DRC arrangerede inden for kun halvandet år. DASU bad os styre det hele, og med
økonomisk hjælp fra Wonderful Copenhagen,
Yokohama og unionen selv gik økonomien hjem.

Flotte bidrag fra kulturborgmester og sponsorer.

En del af »Monte« skabes i København af DRC...
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Det praktiske blev styret af herrerne Egede, Eisenberg og Saust, og medlemmerne støttede op og
gav deltagerne samt den delegerede fra Automobile Club de Monaco et flot arrangement.
Vi kunne komme igennem med stort set alt, på
nær ønsket om at køre i kortege ned ad Strøget.
Den slags er forbeholdt Dronningen. Men flot så
det ud foran Børsen og Christiansborg. TV-stationerne fik det meste med.
Man kunne unde DRC-medlemmerne at komme
med til Alperne, hvor afgørelsen sker. Det er et
hundehårdt løb for deltagere og biler, og i år gennemførte kun to danske hold, hvor Toni Hansen og
Per Brodersen fik en fornem 19. plads i Audi.
Kom til generalforsamling og hør Per Brodersen
fortælle om holdets oplevelser i det hårde løb.

– men afgøres i Alperne. Her en replica af 1960-vinderen.

Oresund Rally kom godt i mål

Fortid og fremtid, her Lotus og Tesla, dyster i Oresund Rally.

A

mbitionerne med Oresund Rally var store lige
fra starten: Et rally, der skulle promovere Øresundsregionen og fremtidens biler med de
klassiske biler som den solide platform.
Efter en eminent start i 2011, kom vi ned på jorden i 2012, hvor elbillobbyen trak stikket ud for at
hellige sig deres eget kopiløb kun for elbiler.
De automotive brancher kunne som helhed heller
ikke afse mange midler til at støtte, men til trods
for et ikke videre tilfredsstillende økonomisk
grundlag fik vi løftet den sportslige platform op på
niveauet for FIA Alternative Energies Cup.
Deltagerne, rekrutteret blandt toprallykørere fra
Skandinavien og Belgien, præsterede resultater
som over 50 km/l i hybridbiler og 35 km/l i dieselbiler. Det er jo intet mindre end fremragende.

Bella Center, FDM og Motormännens Riksförbund gjorde det økonomisk muligt, og DRCmedlemmerne anført af Eisenberg, Pagh samt hr.
og fru Steen styrede det hele.
På GF kan du høre om planerne for 2013.

Bjerkborn og Johansson i en underskøn MG A

Monte-vinderne Lareppe og Lamberth i Kadett.

Steen Andersen kørte 33,94 km/l i en BMW 116d.
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Velbesøgt klubaften i Helsinge

Der skal nok have været de første 30 DRC-medlemmer, der fandt vej til et spændende julearrangement hos Bent Sørensen i Helsinge.
Vi så Bents imponerende samling af gamle biler,
og Erik Morsing fra Opel fortalte om Opels satsning med den nye Adam i rallysporten.
Med god mad og drikke blev det en fin aften.
På det store foto er det Bent i midten, på det lille
ses en ægte Porsche 911 RSR.

Praktiske bemærkninger Vinderen hedder Ole
Husk at tilmelde dig generalforsamling.
I år er det på Osted Kro (bemærk: Osted Kro!), og
det sker onsdag den 13. marts kl. 18.30.
Tilmelding sker til Kenneth Saust (se nedenfor).
Husk også at betale dit kontingent for 2013.
Har du spørgsmål til det, så kontakt Lars Hjorth
(se nedenfor).
Ellers ses vi alle mand og kvinder den 13. marts.
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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Ole Frederiksen vandt sammen
med Max Christensen DASU
Mesterskabet i Gruppe N i rally
i Subaru Impreza.
Oles fremragende kvaliteter
som codriver kunne man forsikre sig om via onboardoptagelser fra rallyerne vist i TV.
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

