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Lars og Simon Hjorth vandt Oresund Rally. Læs side 5-6.

Læs i dette nummer af DRC NYT:
Side 2: Ole Nielsen er død • DRC fejrer 60 års jubilæum i 2014
Side 3: Generalforsamling 2013 • Julekomsammen hos Peugeot Danmark
Side 4: Tour de NamNam • Nyt og noter • Fra bane og vej
Side 5-6: Oresund Rally for tredje gang
HUSK: Sæt Y i kalenderen ud for 10. december og 18. januar!

Jeanette Kvick er på vej mod DM i rally. Læs side 4.

Ole Nielsen er død. Læs side 2.

Ole Nielsen 1932-2013
Dansk Rally Clubs æresmedlem Ole Nielsen døde i
august efter kort tids sygdom.
Ole Nielsen var grønthandler, og det gav ham
kælenavnet Ole Gulerod. Han startede karrieren i
1952 på motorcykel, men skiftede til bilsporten,
hvor han inden for orienteringssporten som observatør for Ejnar Olsen blev dansk juniormester i
1959 og seniormester i 1962. I 1966 og 1970 blev
han, nu som kører, seniormester med Knud Wørzner. Også i rally var Ole stærk, og i 1975 vandt han
DM i rally med Børge Kinger i en Audi 50.
Inden for økonomiløb var Ole Nielsen blandt
ypperste. Med Torben Arp vandt han mellem 1999
og 2007 fem danske og to nordiske titler i forskellige Toyota-modeller.
I 2004 afviklede DRC i forbindelse med biludstillingen Biler i Bella et arrangement om Ungdom
og Trafiksikkerhed. Her kørte Ole som 72-årig i en
VW 1300 med 34 hestekræfter fra en række unge
mennesker i langt hurtigere biler.
I 2004 blev Ole Nielsen æresmedlem i Dansk
Rally Club, og selv om synet svigtede ham, var Ole

helt til det sidste ofte ude til motorløb og klubbens
arrangementer, sidst ved generalforsamlingen.
Som redaktør af klubbladet og lejlighedsvis
konkurrent kan jeg stå inde for, at Ole var en allround-motorsportskører på højeste niveau. I 1971
dystede han succesfuldt i en VW 1600 mod topkørere i rally som John Nordahl og Henning Christensen, og hvad han end stillede op i af løbstyper
og biler, var Oles forberedelse, koncentration,
kørsel og vinderinstinkt i absolut top.
En æra er slut.

DRC fejrer 60 års jubilæum i 2014
I januar 2014 er det 60 år siden at DRC blev stiftet.
Det skal fejres med en med manér.
Begivenheden finder sted på Sommer's Automobile Museum i Nærum lørdag den 18. januar.
Fra kl. 17 vil der mulighed for at komme ind
og kigge på museet, kl. 18 nyder vi en velkomstdrink, og derefter sætter vi os til bords til et lækkert jubilæumsmåltid.

Alle medlemmer med ledsager inviteres hermed til at deltage. Klubben vil yde tilskud til festligheden, og vi forventer derfor at kunne tilbyde en
attraktiv kuvertpris.
Endelig invitation med nærmere information
udsendes senere på året.
Mange hilsner
Formanden

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: 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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Generalforsamling 2013

Røverhistorier blev udvelslet under middagen..

Per Brodersen hædret som bedste dansker i "Monte."

Generalforsamlingen blev som noget nyt afholdt
på Osted Kro, en succes med mange fremmødte.
Efter et godt aftensmåltid gik generalforsamlingen
i gang, med Torben Petersen som dirigent. Han
konstaterede, at den var lovligt indkaldt.
Så fik formanden Kenneth Saust ordet.
Foreningen er 59 år, og året 2012 blev et godt
år. Tradition var nøgleordet. Oresund Rally blev
kørt for anden gang i samarbejde med Hässleholms Motorklubb med klasser for klassiske biler
og energioptimerede biler. For nogle var det måske
en kort rute, for andre som Tim Svanholt måske et
par kilometer for lang, for han løb tør for strøm.
Men løbet blev en sportslig succes. Kvaliteten af
deltagerne var enestående med vinderne af Rallye
Monte-Carlo Historique til start.
I december var vi til Julekomsammen i Helsinge i Bent Sørensens bilforretning, en fin aften, hvor
vi beså familien Sørensens mange flotte biler, og
Erik Morsing fortalte om Opels nye Adam-rallycup.
Der har været møder i bestyrelsen, og det har
som altid været meget hyggeligt. DRC NYT udkom
også i 2012 og beskrev de aktives indsats. Regnskabet viser et plus på 6.000 kr. i 2012 blandt andet
som følge af overskuddet i Oresund Rally. Vi kan
tillade os at feste en gang imellem, og det vil vi
også i det kommende år.
Formanden sluttede med at takke for fremmødet, næsten 40 var mødt op, og han takkede for
opbakningen til bestyrelsen. Medlemmerne kvitterede med at godkende beretningen.
Kasserer Lars Hjort fremlagde regnskab og

gennemgik posterne. Det blev hurtigt godkendt.
Forslag fra bestyrelsen om uændret kontingent
vedtaget. Der var ingen forslag fra medlemmerne.
På valg til bestyrelsen var Michael Eisenberg,
Lars Hjort og Per Nielsen. De blev alle genvalgt.
Under punktet eventuelt fortalte Michel Eisenberg om planerne for Oresund Rally 2013, mens
Per Vilslev fortalte om planerne for Tour de NamNam. Herefter så vi en fem minutters film fra starten på Rallye Monte-Carlo Historique i København. Formanden takkede i den forbindelse DRC-teamet, der stod for afviklingen. Lene Jørgensen
fortalte om den spændende udvikling med Opels
Adam-rallyteam, og så var en hyggelig aften gået
lynhurtigt, og alle listede hjem på lovlige vinterdæk i snevejret.

Julekomsammen hos
Peugeot Danmark
Vi fortsætter traditionen med at samle medlemmerne til et hyggeligt julearrangment. Man
er velkommen til at tage ledsager med.
Denne gang er det Peugeot Danmark, der
er vært for arrangementet, som foregår 10.
december kl. 19-22 hos K. W. Bruun import
A/S, Hovedvejen 1, 2600 Glostrup
Formanden vil gerne have en ide om, hvor
mange der kommer, så send en mail til ham på
ks@yokohama.dk inden den 3 december.
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Tour de NamNam

Nyt og noter

Lørdag den 27. juli skulle der køres orienteringsløb. Et løb der bestod af praktiske og teoretiske
prøver samt fortæring undervejs.
Vi mødte op til dejlig morgenmad i Hillerød.
Efter udlevering af rutebog blev de 11 deltagervogne sendt ud i den danske sommer.
Det var første gang, Hans og jeg skulle prøve at
samarbejde omkring et motorløb.
Puha – kort, instruktioner, bogstaver placeret i
vejkanten, delmål. Hvordan skulle det dog gå med
alle de informationer!
Stille og roligt indtog vi det smukke Nordsjælland med stop ved Kagerup Station, Gurre Slotsruin, hjemmesmurte sandwich ved Esrum Kloster.
Eftermiddagskaffe og kringle blev nydt under foredrag på en vingård. Så skulle der køres efter fotos
med nyttige oplysninger. Næstsidste stop var ved
Esrum Sejlklub, hvor dagens sidste spørgsmål bl.a.
gik på, hvor mange liter vand, der er i Esrum Sø.
Klokken 17 nåede vi målet i Hillerød, og her
var god tid til at vende dagens oplevelser med et
køligt glas champagne i hånden. Spændende var
det at se aftensmaden blive tilberedt. Endelig kunne der slappes af.
Under kaffen var der præmieuddeling. Hvem
andre end Ole Frederiksen med makker indtog 1.
pladsen! Vil da ikke undlade at nævne, at Hans og
jeg opnåede en 2. plads. Vores velfortjente præmie
(fire dvd'er med gamle danske spillefilm med Poul
Reichardt, Marguerite Viby, Judy Garland m.fl.)
skal nok erindre os om Tour de NamNam, når de
mørke vinteraftener falder på.
Som førstegangsdeltager var jeg meget imponeret af det store arbejde, som løbsledelsen havde
gjort. Kort og rutebog var for mig – sådan da – til
at finde ud. Men alle de praktiske opgaver, som vi
skulle løse undervejs, havde da også krævet en del
forberedelse.
Udover en stor tak til løbsledelsen skal der
også lyde en stor tak til jer, som havde stået for
såvel morgenmad, frokost samt aftensmad.
Berit og Hans Jørgensen

•
•

•

Gå ind på www.danskrallyclub.dk og se medlemmernes profiler. Og skriv din egen profil!
Har vi din seneste mailadresse? Send en mail
til sekretæren (side side 2) og skriv "Hej." Så
har vi din korrekte mailadresse.
Kassereren har fået ny mailadresse. Se side 2.

Fra bane og vej
I Rally er Jeannette Kvick nu meget tæt på sammen
med Henrik Larsen i Renault Clio II Ragnotti at
vinde DM i rally for ikke-tunede nationale biler (se
forsiden).
Bane: Bent Sørensen er blevet nr. 2 i DM i 76-klassen (Periode H) i sin Porsche 911 3.0 RS IROC
(nedenfor, foto: Jens Ørgaard Jensen).
Henrik Sørensen deltog i DM i 1600 Challenge, hvor
han vandt Oldboysklassen og blev nr. 6 i sin Suzuki
Swift Sport (helt nederst, foto: Kim C, Jensen).
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Oresund Rally for tredje gang

Svenska Bilsports Förbundets udsending Jonas Öhmann og Dansk Rally Clubs formand Kenneth Saust
sender Sveriges mest erfarne Monte-kørere Anna og Hans Sylvan af sted i deres Porsche 924 turbo.
resund Rally er på vej til at blive en fast
tradition i dansk motorsport. I august kørtes løbet for tredje gang, og for første gang
talte det til FDM DASU Classic-serien.
Med 55 deltagende hold, heraf 12 i turistklas-

O

sen, fik vi deltagermæssigt succes.
Fra Sverige og Norge kom for tredje år i træk
absolutte topkørere med efternavne som Sylvan,
Kleve og Moland, så deltagermæssigt fik de bedste
danske hold i sporten kam til deres hår.

Giv mig nu bare den tid, siger Vernon Pedersen, der
kører Alfasud sammen med Erik Schifter-Holm.

Hvor ofte ser man en Jaguar E i et dansk rally? Turistholdet Peter Mikkelsen og Finn Elmgreen er klar.
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Mesterskabsaspirationer: Med sejren i Oresund Rally og andenpladsen i KOA’s løb har DRC-mandskabet
Lars og Simon Hjorth i Triumph TR4A mulighed for totalsejren i FDM DASU Classic.
Det hindrede dog ikke DRC's egen Lars Hjorth i
sammen med søn Simon at løbe med totalsejren.
DRC-medlemmer samt venner fra andre klubber var officials, vore sponsorer beværtede deltagerne flot fra start til mål, og Eskild og Karin Steen
skabte et fantastisk godt motorløb, som fik megen

ros fra deltagerne. SBF sendte Jonas Öhmann for
at markere, at løbet også talte til den svenske cup.
Tak til alle, der hjalp med at gøre dette års løb
til en god oplevelse. Løbets arrangementsgruppe
er allerede i fuld gang med planlægningen af næste
års Oresund Rally.
ME

Det norske tophold Aasmund Kleve og Oddvar Moland var med for tredje gang i træk. De blev nr. 4.

Vores egen Søren Terp stillede op med Erik J.Nielsen
i denne VW Golf Cabriolet. De blev nr. 8 i Sport.

Wahre Grösse! Tyskerne Kay Andresen og Timm Reupke stillede op i turistlassen med denne enorme
Chrysler New Yorker Brougham. Det var tredje gang, de var med i Oresund Rally
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