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I december var DRC til julehygge hos Skoda i Helsinge. Direktør Jesper Seehusen fortæller. Læs side 4.
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Ib Kragh hædret på generalforsamlingen. Læs side 2.

Jacob Madsen og Line Lykke i top i rally. Læs side 3.

Generalforsamling
Dansk Rally Club holdt generalforsamling den 16.
marts på Osted Kro, hvor mange medlemmer
mødte op til spisning og en hyggelig aften.
Efter at maden var indtaget, åbnede formanden
generalforsamlingen med at mindes vort æresmedlem Arne Guldmark, der døde juni måned, 91
år gammel. Generalforsamlingen holdt et øjebliks
stilhed.
Derpå blev der valgt dirigent. Bestyrelsen foreslog Kenneth Saust, der blev valgt med applaus.
Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var indvarslet 31. januar, så alle formalia var overholdt. Herefter gav han ordet til formandens beretning, som kan ses på vor hjemmeside,
www.danskrallyclub.dk. Formand Hans Jørgensens beretning blev vedtaget med applaus.
Herefter var der fremlæggelse af regnskab samt
fastsættelse af kontingent Kassereren Lars Hjorth
gennemgik regnskabet, som blev vedtaget med
applaus.
Næste punkt var Forslag fra bestyrelsen, og der
blev foreslået uændret kontingent. Applaus igen.
Bestyrelsen vil gerne modernisere vedtægterne en
smule. Indkaldelse til generalforsamling skal i dag
bekendtgøres i klubbladet. Bestyrelsen vil gerne
sende indkaldelse pr. mail. De 4-5 medlemmer
uden mail får et b-brev. Det blev også vedtaget
med applaus
Der var ingen forslag fra medlemmerne.
Så gjaldt det valg af bestyrelse – på valg var Hans
Jørgensen og Finn Richard. Begge ville gerne modtage genvalg, og det fik de med applaus
Der var valg af revisor, og Peer Glad blev genvalgt, også med applaus.
Undser punktet Eventuelt stilled Lene Jørgensen
spørgsmål til fremtidig afvikling af københavnsk

start af Rallye Monte-Carlo Historique. Bestyrelsen
havde dog intet nyt. Lene oplyste, at ASK Hedeland
er blevet spurgt af klubben i Monaco. Man har dog
sagt nej. Lars Hjorth ville høre, om der er stemning
for et gokart-arrangement, og det var der. Halvdelen vil gerne karte.
Herefter var den officielle del af generalforsamlingen slut, og dirigenten gav ordet tilbage til formanden.
Nu holdt Kenneth Saust et indlæg om Mikro
Rally Cup. Fem mandskaber var ude at køre det
første år. To mandskaber kæmpede om sejren.
”Man kan ikke køre rally for færre penge,” sagde
Kenneth. Der blev uddelt præmier til de fem bedst
placerede hold, og vinderne af cuppen blev Nicolai
Jensen og Oliver Saust.
Finn Richardt uddelte nu pokaler til vores forskellige cups. Arne Guldmarks ærespokal vil fremover være med i den flotte buket af pokaler. Den vil
blive tildelt den bedste rallypræstation. Alle andre
cups er pointcups. Sådan har bestyrelsen blesluttet. Pokalerne blev tildelt som følger:
Rallykører pokalen: Ib Kragh. Copenhagen Rallye
Cup: Henrik Munk Hansen. Andenkører pokalen:
Carina Møller. RallyCup 2000: Ib Kragh. RallyCup
1600: Jacob Madsen. RallyCup 1400: Nicolaj Jensen. Classic Rallye Cup: Niels Jørgen Jørgensen.
Historic Rallye Cup: Heino Mejer. Monte Carlo
Pokalen 2016: Jens Gandrup-Kristian Flensbak.
Herefter stod den på hygge resten af aftenen, som
man kan se på
billederne,
hvor det er Ib
Kragh, der
hædres.
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Rallysæsonen i fuld gang
Vore unge kørere brænder for alvor igennem. Kenneth Madsen blev en imponerende nr. 3 generelt i
Anderup El Rally i Suzuki. Lillebror Jacob Madsen
og Line Lykke Jensen (ø.tv.) blev nr. 4 i samme løb
i Opel. Rasmus Sørensen (ø.th.) kører alt ud af sig
selv og sin Citroën og blev nr. 7. Codriver Per Brodersen blev 12, og Jesper Bisted og Arly Larsen

(m.tv) blev 14. John Frederiksen og Jeannette
Kvick (m.th.) har ild i rumpen på sig selv og
BMW’en og blev nr. 25. Henrik Munk Hansen
(n.tv.) kørte en fin 39. plads hjem i sin Peugeot,
mens Sebastian Magnussen og Olliver Saust blev
nr. 50 i Renault. Vi har også set Finn Richardt og
Marco Gersager i aktion.
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Stort og småt i Dansk Rally Club
Prøvemandskaber

arbejder hårdt på at skabe et stærkt løb, og vi kan
allerede nu sige, at der bliver brug for medlemmernes assistance som officials ved de mange
tidskontroller. Så sæt kryds i kalenderen ved lørdag den 27. august til at give en hånd med. Kontakt formand Hans Jørgensen

På generalforsamlingen blev der talt om, at DRC
måske skulle kunne stille med nogle prøvemandskaber, der kunne afvikle hastighedsprøver i andre
klubbers rallyer eller påtage sig andre opgaver.
Mange medlemmer gav udtryk for, at de ville give
tilbagemelding. Formand Hans Jørgensen kan
imidlertid konstatere, at præcis ingen har gjort
det. Så nu er spørgsmålet: Skal DRC have nogle
egentlige teams som prøvemandskaber? Tal sammen med vennerne og giv feedback til bestyrelsen.
Vi skal nok finde jer nogle sjove opgaver. Kontakt
formand Hans Jørgensen

FDM DASU Classic
Per Vilslev og Erik Andersen er kommet godt fra
start med deres Opel Kadett GT/E i FDM DASU
Classic. Efter to løb fører de Sport-klassen, som de
netop er rykket op i. Lars Hjorth og søn Simon i
Triumph TR4A smed første løb og blev nr. otte i
andet løb.

Tour de Nam Nam
Nye medlemmer
2016-udgaven af Tour de Nam Nam finder sted
lørdag den 6. august, og det er atter Per Vilslev og
Erik Andersen, der står for en hyggelig dag i gode
venners lag. Med udgangspunkt i Hillerød skal vi
en tur rundt i Nordsjælland med vejfinding og
opgaver undervejs, og spisning er der også tænkt
på. Tilmelding til Per Vilslev, 40 74 52 06, studiesign@vilslev.com eller Erik Andersen, 21 76 06 61,
ea@ea-ing.dk

For kun få år siden var medlemstallet i DRC nede
på nogle og treds. I seneste opgørelse er vi tæt på
90 medlemmer. Det er flot, og det er et passende
antal. Men vi kan stadig være lidt flere, så kender
du en dygtig rallykører eller codriver med international erfaring og gode oplevelser i bagagen, som
kunne have glæde af os og omvendt, så giv gerne et
tip til bestyrelsen.

Oresund Rally

Julehygge hos Skoda

DRC afvikler Oresund Rally som en del af FDM
DASU Classic for sjette gang, og det bliver med en
tur Nordsjælland rundt. Løbsledelsen bestående af
Per Vilslev, Erik Andersen og Michael Eisenberg

I december var vi på hyggeligt besøg hos Skoda i
Helsinge, hvor vi så deres fantastisk flotte forretning, en masse lækre Skodaer med kvalitet som de
bedste VW-biler, og hvor vi blev fornemt beværtet.

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: 40 76 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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