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Jacob Madsen og Line Lykke Jensen vandt et overlegen danmarksmesterskab i rally med deres Opel ADAM. Læs side 2.

Læs i dette nummer af DRC NYT:
Side 2: Det præsterede de i 2016
Side 3: Oresund Rally • Tour de NamNam
Side 4: Julearrangement hos Toyota Danmark • Hvad sker der i 2017?

Hjorth sen. og jun. vandt atter Oresund Rally. Læs side 3.

Kvick/Zonca bedste damehold i spansk rally. Læs side 2.

Det præsterede de i 2016
Jacob Lund
Madsen og Line
Lykke Jensen blev
danmarksmestre
i rally (forsiden).
Anders Lysen, Arly Larsen,
Finn Richardt,
Iben Louring
Mortensen, JeKenneth Madsen er blandt de
sper Bisted, John
bedste kørere i landet.
Benn Frederiksen, Kenneth Madsen, Kim Madsen, Kurt Mejer,
Marco Bech Gersager, Oliver Saust/Sebastian Heger Magnussen, Rasmus Sørensen, Steen Ander-

sen og Arne Pagh deltog i DM i rally, den sidste
arrangede også en del motorløb.
Jeannette Kvick blev bedste kvindelige codriver i det spanske rallymesterskab (forsiden).
Brian Madsen, Henrik Munk Hansen, Jens
Nielsen, Ole Refsgaard Frederiksen og Jens Nielsen
deltog i udvalgte udenlandske rallyer.
Per Vilslev/Erik Andersen var tæt på at vinde
Sportklassen i FDM DASU Classic, mens Lars
Hjorth vandt Oresund Rally for tredje gang på fire
år (forsiden). Hans Kolby Hansen og Per Brodersen deltog i Rallye Monte-Carlo-Historique, og
endelig blev Torben Petersen valgt ind i Rallyudvalget.

Oliver Saust og Sebastian Magnussen viste takter.

Finn Richardt var codriver for Kenneth Pedersen.

Rasmus Sørensen var flyvende i gammel bil.

Anders Lysen tog flere fine placeringer.

John Frederiksen er tilbage – med krudt i rumpetten.

Jesper Bisted kommer i hurtigere bil i 2017.
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Oresund Rally atter størst
I slutningen af august blev Oresund Rally afviklet
for sjette gang, og takket være rekordstor deltagelse med 18 nye mandskaber i turistklassen blev
løbet for fjerde år i træk det største i FDM DASU
Classic-serien.
Samtidig blev løbet en triumf for Lars Hjorth,
der sammen med sin søn Simon for tredje gang på
fire år vandt totalsejren i sin Triumph TR4A, som
fejrede halvtredsårs fødselsdag.
Event organizer Michael Eisenberg havde fra
Københavns Kommune modtaget et sekscifret
beløb i støtte til løbet, men da hverken interessenterne bag elbiler eller traditionelle biler så sig i
stand til at udnytte løbet som platform for fremti-

Smukke 60'er-biler prægede Oresund Rally. dens
biler, blev hele beløbet sendt retur.
Cirka halvdelen af Dansk Rally Clubs medlemmer var på stikkerne og ydede en stor indsats som
officials, nogle nåede at besætte hele tre hemmelige tidskontroller. Løbsledelsen siger stor tak.
Sportsligt blev løbet en succes, resultatberegningen var mindre vellykket, det vil man have lært
af til 2017-udgaven af løbet, som køres den 6. maj.

Atten nye turisthold i Oresund Rally – ny rekord.

Therp tager tiden. DRC-officials ydede en stor indsats.

Tour de NamNam

vanen tro blev det en hyggelig og glad dag, hvor
det sociale var det vigtigste. Men to vindere var
der også, og det blev Eskild og Karin Steen. 13
mandskaber nød en dejlig dag i naturen.

Med Erik Andersen og Per Vilslev som arrangører
blev årets Tour de NamNam afviklet i juli, og

Kroket kræver koncentration. Jan Glad på prøve,

Man hyggede efter en lang dag i det grønne.
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Julearrangement hos Toyota Danmark
I december var Dansk Rally Club inviteret på julebesøg hos Toyota Danmark, og det blev en stor
succes, som trak over 40 medlemmer af huse.
Michael Eisenberg fortalte om perioden i starten af 1970'erne, hvor Toyota-importøren drev
landets stærkeste rallyteam, og hvor Ove Andersson løb sit eget team i gang; det som, senere skulle
vinde VM i Rally. Kenneth Saust fortalte om oplevelser med sin Toyota Corolla SR Coupé og viste
billeder fra bilens deltagelse i bl.a. Rallye Monte
Carlo for fyrre år siden. Og Toyotas kommunika-

tionschef René Mouritsen fortalte om rallytiden
med Henrik Lundgaard omkring år 2000 og løftede
sløret for Toyotas deltagelse i WRC 2017.
Der var rundvisning på værkstedet, hvor vi så
den meget sjældne og yderst værdifulde Toyota
2000GT Coupé samt den helt nye C-HR SUV-bil, og
det hele blev rundet af med gløgg og æbleskiver
samt masser af rallysnak.
En meget vellykket aften, som Dansk Rally
Club takker Toyota Danmark for.

Det var tre populære indlæg ved julearrangementet.

Toyota GT2000 kaldte på mange samtaler.

Hvad sker der i 2017?
Onsdag den 1. Februar: Frist for indbetaling af kontingent.
Onsdag den 8. marts kl. 18: Generalforsamling på Benløse Kro. Se vedlagte indkaldelse.
Søndag den 19. marts kl. 12': Vi skal køre gokart hos Power Racing Gokart Akademi i Ballerup. Se vedlagte
invitation.
Lørdag den 6. maj: Øresund Rally 2017. Vi vil bede dig være official, så reserver dagen.
Lørdag den 29. juli: Tour de NamNam. Nærmere følger.
December: Julearrangement. Nærmere følger.

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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