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Brian Madsen vandt DM i rally og sluttede af i en lejet 4WD Super 2000-bil. Læs mere om DRC'ernes bedrifter på s. 2-3.

Læs i dette nummer af DRC NYT:
Side 2-3: Medlemmernes bedrifter i 2010
Side 3:Tour de NamNam
Side 4: Generalforsamling 2011 • Kontingent •
Yokohama-aften • Ungdomskonsulent

Generalforsamling
Tour de NamNam blev atter en herlig dag. Læs side 3.

Yokohama-aften og generalforsamling. Læs side 4.
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Bedrifter i 2010

Tour de NamNam

Udpluk af DRC-medlemmernes aktiviteter i 2010:
Brian Madsen (1) vandt DM for 2WD i P 306 og
blev toer i finalen i en 4WD P 207 Super 2000. Henrik Lundgaard (2) var chief engineer for Kristian
Poulsens WTCC-indsats. Codriver Jeannette Kvick
(3) blev ungdomsambassadør i DRC, her i DMfinalen. Eskild og Karin Steen deltog i FDM DASU
Classic i VW 1303 og var tilskuere til mange store
rallyer. Måtte andre DRC-medlemmer gå i deres
fodspor. Jens Christian Anker (4), en af landets
bedste codrivere, guidede Steen Andersen tilbage
til toppen. Kenneth Saust fik langsomt sin skiskadede skulder i orden Kjeld Seidler kørte sprint i sin
P 308. Kurt Mejer (5) kørte sig ind på sin Volvo
242 turbo og er blandt favoritterne i historisk i
2011. Kim Madsen (6) skiftede til 4WD og var
øjeblikkeligt i top-7 i sin M Lancer. Arne Pagh
var løbsleder i Munkebjerg HillClimb og lavede
rutebog til DM-rallyfinalen. Morten Dam (7) beskrev og fotograferede det hele til Ekstra Bladet.
Ole Frederiksen (8) viste sin store alsidighed som
codriver for diverse gode kørere som Max Christensen. Ole Jensen (9) vandt DIF-mesterskab
med sin R Clio. Tim Svanholt (10) led i sin gamle
Golf, men blev DM-toer i 2WD. Bent Sørensen,
historisk banekører, blev ejer af en Opel Ascona
400 med en supermotor. Troels Lund (11) vandt
Midland i 1600-klassen i sin Golf GTI. Jens-Ole
Kristiansens (12) Peugeot-team blev nr. 1 og 2 i
4WD, og selv blev han medejer af en cocktailbar i
København City. Lars Bækkelund (13) i Fiat 128
Coupé vandt klassesejre i Lille Mats og Munkebjerg, hvor også Bent Mikkelsen i Alfa deltog.

Tour de NamNam samlede igen glade deltagere på
en dejlig sommerdag:

Eskild Steen og Ole Frederiksen nyder morgenmad.

Frokost i Havnebyen på Sjællands Odde .

Kaffepause ved den gamle mølle.

Ole takker for deltagelsen i NamNam 10.
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Generalforsamling:

Jule-medlemsaften

Onsdag den 9. marts 2010 kl. 18.00
Gerlev Kro, Bygaden 4, 3630 Jægerspris

Tirsdag den 14. december kl. 19:00 hos Yokohama
på Hammerholmen 12, 2450 Hvidovre.
DRC’s medlemmer inviteres til en hyggeaften
hos Yokohama. Formanden fortæller lidt om virksomheden og dens produkter, og mon ikke også
snakken vil dreje i retning af motorsport på den
ene eller anden måde?
Yokohama vil være vært for lidt forfriskninger
i af både våd og tør karakter (det er jo jul). Af hensyn til logistikken, må du gerne droppe en mail til
Kenneth på adressen ks@yokohama.dk om du har
tænkt dig at komme.

Først spiser vi aftensmad, og derefter afholdes
ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse
af årskontingent
5. Forslag fra medlemmer
6. Valg af bestyrelse. Per Nielsen og Michael Eisenberg er på valg. Bestyrelsen indstiller dem til
genvalg.
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Lækker menu med drikkevarer. For deltagelse i
arrangementet betales kr. 200,-.
Tilmelding allersenest mandag den 21. februar til
Lars Hjorth på telefonnummer 47 31 61 18 eller 49
70 29 25. Eller på mail: mail@hjorth-cykler.dk.

Kontingent
Kontingent skal betales inden den 1. februar 2010.
Ellers bliver du afmeldt til DASU.
Du kan betale med vedlagte indbetalingskort.
Det kan benyttes i banker, sparekasser og på posthuse. Eller du kan betale med det over nettet. Husk
da at anføre dit navn.
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
Sekretær (medlemslister, kontakt til DASU):
Per Nielsen, Tlf: 21 73 44 83, Mail:info@mulpa.dk
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Ungdomskonsulent
DRC har fået en "ungdomskonsulent":
Jeannette Kvick er nyeste
medlem i DRC, og samtidig
en af klubbens unge løver.
Jeannette har tilbudt bestyrelsen at agere som ungdomskonsulent og derigennem være bindeled mellem
klubben og potentielle nye,
unge medlemmer.
DRC's medlemsskare trænger til nyt blod, og
bestyrelsen er meget glade for, at Jeannette vil gøre
en indsats for at promovere klubben overfor de
nye, dygtige unge kørere, som gerne skulle præge
klubben i fremtiden. Vi andre holder jo ikke evigt
Jeanette kan kontaktes via mail på
Jeannette_kvick@hotmail.com.
Får du ikke Autosport? Så ring til Per Nielsen
Nyt bestyrelsesmedlem:
Finn Richardt, Tlf: 40 17 80 38, 56 87 21 40
Mail: richardt@post8.tele.dk
PR-chef (klubblad, PR)
Michael Eisenberg
Tlf: dag 33 15 65 95
Mail: intercom@intercom.nu

