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Roskildes borgmester Joy Mogensen sender Toni Hansen og Felix Lenstrup af sted i Oresund Rally. Læs side 5.
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Kenneth Madsen DM-vinder i 2WD over 1600 ccm. Læs side 6.

Kim Madsen DM-vinder i 2WD under 1600 ccm. Læs side 6.

Arne Guldmark-Hansen 1924-2015
Dansk Rally Clubs æresmedlem Arne Guldmark er
død efter kort tids svagelighed. Arne Guldmark var
med, da sporten var ung
som en af tidens mest alsidige kørere. Det gjaldt både på
Roskilde Ring og på vejene,
når der i halvtredserne og
tresserne blev kørt først
orienteringsløb og siden rally.
Arne Guldmark var med til at vinde flere hold-

mesterskaber i bilorientering. I 1961 vandt han
danmarksmesterskabet på bane i 1301-1600
cm3-klassen. Men det var på landevejene, at Arne
Guldmark virkelig var i sit es.
I 1962 vandt han således KDAK's 6. internationale Caltex Økonomiløb sammen med Hans Aron
Jensen i en Ford Anglia – og tre år senere blev de
også danmarksmestre i rally. Arne Guldmark har
desuden gennemført Tour d'Europe.
Arne Guldmark donerede ved DRC's 60-års
jubilæum i 2014 sine pokaler til klubben.
Morten Alstrup

Rallye Monte-Carlo Historique start i København
Sædvanen tro arrangerede DRC starten på Rallye
Monte-Carlo Historique i slutningen af januar.
Vinderen af løbet i 1967, finnen Rauno Aaltonen, var gæst og fortalte inspirerende om sine
oplevelser fra det berømte rally. BMW Danmark
inviterede journalister på prøvetur med Aaltonen
og alle andre på fornem reception.
DASU støttede op både øknomisk og praktisk,
FDM lagde lokaler til teknisk kontrol og en lang
række af klubbens medlemmer hjalp til både aftenen før løbet i Lyngby og ved starten næste morgen på Københavns Rådhus, hvor kulturborgmester Carl Chr. Ebbesen sendte deltagerne af sted.
Desværre kunne vi kun mønstre 15 startende
mandskaber, eller det halve af det sædvanlige.

Det har givet anledning til overvejelser både i
DASU og DRC. Det er mange kræfter og penge at
sætte ind på så få deltagere.

Det var koldt at være official ved Monte-starten.

DASU’s formand sendes ud på de 3.000 kilometer.

Rauno Aaltonen var stjernen i København.
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Generalforsamling 2015
40 medlemmer havde tilmeldt sig generalforsamlingen den 11. marts på Osted Kro. Efter en dejlig
middag gik generalforsamlingen i gang.
Første punkt var valg af dirigent. Torben Petersen blev valgt med akklamation. Han takkede
for valget og konstaterede, at GF var lovligt indkaldt.
Næste punkt
var formandens
beretning, og Hans
Jørgensen fik ordet: DRC er nu 61
år gammel. 2014
Der lyttes til formandens ord. var et meget aktivt
år. Vi havde GF i
marts, hvor Kenneth Saust overlod formandsposten til Hans. Tour de NamNam er et flot, traditionsrigt arrangement, denne gang ved Arresø
med en udfordrende rute. Der var gode pauser
med frokost, og det hele sluttede på Frederiksborg
Slot med god mad. En perfekt dag, hvor Per og
Erik fik lavet et super motorløb. De har lovet at
lave det igen i 2015, det bliver lørdag den 25. juli.
Oresund Rally kørtes 16. august for fjerde
gang, det talte til FDM DASU Classic og Nordic
Cup. 56 hold deltog, det er rekord for serien. Mange af vore medlemmer hjalp til, og det blev et vældig godt løb. I 2015 bliver det forårsarrangement
den 9. maj, løbsledelsen er i fuld gang.
Vi havde også julekomsammen den 9. december hos Suzuki med foredrag om deres firma og
engagement i rallysporten. Vi så en del rallybiler
og hørte om dem, og der var lidt godt til ganen.
Medlemsbladet DRC NYT udsendtes to gange,
tak til Michael for det.
Herved var beskrivelsen af året slut, men formanden nævnte også, at DRC havde stået for starten på Rallye Monte-Carlo Historique i januar
2015. Han takkede de mange af klubbens medlemmer, som bakkede op og takkede til slut sine bestyrelseskolleger for deres gode arbejde.

Punkt 3 var regnskab. Lars Hjorth fik ordet og
sendte regnskabet rundt. Han gennemgik det
grundigt og havde bilag med. Lene Jørgensen stillede flere spørgsmål til økonomien bag spurgte til
Oresund Rally og Rallye Monte-Carlo Historique.
Herefter blev regnskabet godkendt.
4. Forslag fra bestyrelsen. Den foreslog, at
girokontoen nedlægges. Den er ingen guldgrube.
Det blev vedtaget.
5. Forslag fra medlemmerne. Der var ingen.
6. Valg af bestyrelse. Lars Hjorth, Michael
Eisenberg og Per Nielsen var alle villige til at modtage genvalg og blev valgt med akklamation.
7. Valg af revisor. Peer Glad genvalgt.
8. Evt. Ole Frederiksen (fraværende) foreslog
via et medlem at man opdaterer hjemmesiden. Der
var også en længere diskussion af reglerne for,
hvor mange klubblade fra DASU, man modtager.
Formanden tager dette med til DASU. Michael
Eisenberg fortalte om fremtiden for Oresund Rally.
Sponsorsituationen og økonomien gør det ikke
p.t. muligt at have fremtidens biler med.
Herefter var
der overrækkelse
af Dansk Rally
Clubs mange pokaler. De gik til
Kristian Flensbak
og Jens Gandrup
Vinderne præmieres.
(bedste danskere i
Rallye Monte-Carlo Historique), Henrik Munk
Hansen (Rallykørerpokalen og Rally Cup 1600), Ib
Kragh (Rally Cup 2000), Kim Boisen (Copenhagen
Rally Cup) og Theil Hansen (Historic Rally Cup).
Som sidste punkt fortalte bedste danskere i
årets Rallye Monte-Carlo Historique Jens Gandrup
og Kristian Flensbak om deres oplevelser på vej
mod 10. pladsen, Ib Kragh fortalte om sin nye
Citroën R5 rallybil, og Kjeld Seidler fortalte om
Mikro Rally Cup.
Derefter stod den resten af aftenen på hygge.
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Tre sejlture, skiftende vejr, lutter glade mennesker.

Tour de Nam-Nam 2015
Lørdag den 25. juli mødte 15 hold op til morgenmad
og start, der som sidste år fandt sted hos Bente og
Per Vilslev i Hillerød. Her var første opgave ”Den
hemmelige gæst”, deltagerne fik 4 påstande om en
ukendt persons erhverv, og efter en del spørgsmål
var det tid til at gætte, hvilken påstand der ikke
passede. Han havde ikke spillet fodbold i Malmö FF.
Så var det af sted ud på de små veje til Sølager
mellem Hundested og Frederiksværk. Flere opgaver, manøvreprøve med bilen, hesteskokast og petanque, inden vi tog færgen til Kulhuse.
Endnu en gang manøvreprøve, men denne gang
i en elektrisk kørestol, og så var der frokost. Videre
ned gennem Hornsherred og flere opgaver. Ved
Hammer bakke tog vi færgen til Orø, en lille rundtur

på øen inden vi sluttede på Orø kro.
Præmieuddeling, Vivi Byrnel og og Arne Pagh
vandt den nyindkøbte vandrepokal, middag med
underholdning af orkester. De fleste tog den sene
aftenfærge hjem, men der var et par friske hold som
havde bestilt værelse på kroen.
Løbsledelse var Bente og Per Vilslev, Ulla Bek og
Erik Andersen. Vi takker vores sponsorer og hjælpere til løbet.

Krævende opgaver blev løst undervejs

»Ja, her er så dit sidste køretøj.«

Løbsledelsen morede sig også
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Oresund Rally
Oresund Rally blev afviklet den 9. maj med 50 deltagende mandskaber fra Danmark, Sverige og Norge
og er nu landets klart største pålidelighedsrally. Det
skyldes ikke mindst, at vi har kunne samle mange
kørere fra de nordiske lande til start, samt at vi
arbejder konsekvent med at få helt nye deltagere
med i turistklassen.
Rallyruten var lagt af Eskild og Karin Steen, og
den var ikke let, men helt fair og gik på smukke veje.
Arne Pagh styrede det hele som løbsleder, og Michael Eisenberg havde fået ja fra Roskildes dynamiske borgmester Joy Mogensen til at starte løbet.

Hun blev kørt standsmæssigt frem til start i en fin,
gammel åben Jaguar XK 140 af Jac Nellemann.
På den sportslige side løb vor egen Lars Hjorth
og søn Simon Hjort ind i motorproblemer med
deres Triumph TR4A. Sejren gik nu meget fortjent
til et andet far og søn-hold, Erik og Kim Bach Sørensen fra Ølstykke og Stenløse, i VW Scirocco GTI,
Det 240 kilometer lange rally talte til det uofficielle danske mesterskab FDM DASU Classic og til det
nordeuropæiske mesterskab NEZ Regularity Championship. Oresund Rally var sponsoreret af Yokohama, Opel og Peugeot.

Hans Kolby og Ole Frederiksen stillede op i Hans’
Jaguar E fra 1969, men fik motorproblemer.

Lars Hjorth og søn fik motorproblemer på deres
Triumph TR4A.

En Ferrari havde også fundet vej til Oresund Rally. Dog ikke fabriksanmeldt, den deltog i
turistklassen
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Det præsterede de i 2015
Rally:
Kenneth Madsen og Henrik Dernoff vandt
endnu en gang danmarksmesterskabet i 2WD over
1600 ccm med deres Suzuki Swift Maxi (forsiden).
Kim Madsen og Anja Posorski blev danmarksmestre i 2WD op til 1600 ccm med deres Peugeot 208
R2 (forsiden). Ole Refsgaard Frederiksen tog en
enkelt generalklassesejr med Esben Hegelund i
Ford Fiesta WRC. Steen Andersen og Iben Louring
fik en anden og en tredjeplads generelt i Mitsubishi Lancer â. I samme bilmodel var der to tredjepladser til Tim Svanholt æ og Carina Møller .
Line Lykke Jensen ã var codriver for Jacob Madsen i Opel Cup og i DM-serien, her bistod Erik
Morsing, John Madsen og Michael Lund med at få
alt til at køre. I diverse rallyer, sprint med videre så
vi desuden Erik Borel, Finn Richardt, Henrik
Munk Hansen, John Benn Frederiksen ç, Kurt
Mejer, Marco Gersager, Rasmus Sørensen, Steen
Christensen, Arly Larsen, Anders Lysen, Brian
Madsen, Claus Jensen, Kasper Nymann, Per Brodersen, Jeanette Kvick og måske flere til.
Kjeld Seidler og Kenneth Saust fik løbet Micro

Rally Cup i gang. Lene Jørgensen arbejdede med
sikkerheden for publikum og fotografer. Per Hertinge Nielsen sørgede for resultater i en ruf, mens
Morten Dam og Michael Eisenberg dokumenterede det hele i tekst og billeder.
Pålidelighedsrally:
Per Brodersen è var codriver for Toni Hansen
i Audi 80 i Rallye Monte Carlo Historique, hvor de
blev nr. 22, mens Hans Kolby ä og Jan Østergard i
Lancia Fulvia blev nr. 43. Hilmer Andersens Volvo
123 GT blev brugt, da Henning og Else Friborg blev
bedst af alle i FDM DASU Classic. Her vandt Per
Vilslev og Erik Andersen (for neden) Touringklassen i deres Opel Kadett GT/E. Sidste års dominerende skikkelse, Lars Hjorth, havde store problemer med sin Triumph TR4A og nåede ingen
placering. Arne Pagh å var løbsleder for Oresund
Rally og lavede 1000 andre ting. Eskild Steen og
Karin Hessel Steen lagde ruten til Oresund Rally og
Tour de Vestsjælland.
Og atter må jeg sige undskyld til dem, der havde fortjent omtale her, men ikke fik det. ME
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Nyt og noter
• Jeanette Kvick var event organizer, da hun den i
juli afviklede et Motorsport For Life-arrangement i
Ringsted, hvor børn med kroniske sygdomme
kunne komme ud at prøve rally med kendte kørere
som Tim Svanholt (som her gør klar til en tur) og
mange flere. Dansk Rally Clubs bestyrelse støttede
op om arrangementet.

• Steen Andersen kunne ikke nøjes med at vinde
Yokohamamesterskabet Øst. Ved deadline for
dette blad snuppede han også generalklassesejren i
Yokohamamesterskabet Finalen i Kolding med 27
sekunder ned til nr. 2. Anders Lysen (foto) blev nr.
5 generelt og vandt sin klasse.

• Dansk Rally Clubs julearrangement finder i år
sted tirsdag den 8. december sted hos Skoda i Helsinge. Se den trykte invitation, som udsendes sammen med dette blad.

• DRC-bestyrelsesmedlem Finn Richardt runder et
halvt århundrede og overtager ledelsen i Herfølge
Kleinsmedie fra sin far Karsten Richardt. Reception fredag den 11. december kl. 12-16. Tilmelding
på info@hekl.dk

• Nye medlemmer i Dansk Rally Club: Karsten
Richardt og Rasmus Sørensen. Vi har pt. 29
A-medlemskaber, det vil sige aktive kørere, og er
knapt 80 i alt.
• Med Per Nielsen som bestyrer arbejdes der hele
tiden på at gøre Dansk Rally Clubs hjemmeside
bedre. Besøg http://www.danskrallyclub.dk og se,
hvor god den er. Og så lige en bøn: Alle medlemmer bedes fortælle om sig selv og slå det op. Det er
spændende historier, som mange gerne vil læse.
Dine kontakter i bestyrelsen:
Formand (alt ikke nedennævnt):
Hans Jørgensen, Tlf: 20 63 47 44,
Mail: HMJ@C.DK
Skatmester (kontingent, licens)
Lars Hjorth, Tlf: 47 31 61 18,
Mail: lahj48@gmail.com
Finn Richardt, Tlf: 40 17 80 38, Mail: fr@hekl.dk

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
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