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FDM DASU Classic 
Infobrev nr. 1 – 2018 

Brøndby d.  8. marts 2018 
 
 

Så starter den 11. sæson af FDM DASU Classic snart. 
 

Igen er FDM med som hovedsponsor. 
Vi er glade for samarbejdet og takker FDM fordi de igen bakker op om serien.  
  
Vi havde i 2017 igen en række gode løb, så vi glæder os til 2018. 

1. afdeling som er Michaels Automobiler Classic afvikles den 7. april og arrangeres af DHMC. 
 
 

 
 

 

 

 

Løbet starter hos Michaels Automobiler i Varde og bringer deltagerne ud på 210 km afvekslende rute i 
den unikke vestjyske natur med skov, hedelandskaber, strand, vand, osv. 
Trods denne beskrivelse, er det lykkes os at lave en rute med ganske få km grus.  
Løbet indeholder 13 sekundetaper, alle i passende længder, med ca. 40 hemmelige kontroller.  

Undervejs er der frokostpause på Panser og Brandbilmuseet i Oksbøl, hvor deltagerne har mulighed for 
at se den unikke samling af gamle brandbiler og -materiel samt en hel afdeling med militære køretøjer, 
som er blevet brugt i den danske hær fra ca. 1945 til nu. 

Skal du deltage i NEZ, skal du også tilmelde dig løbet om fredagen. 
Se mere info her 

Løbet slutter samme sted som Fredagsløbet d. 6. april, nemlig på Hodde Kro, hvis menu er kendt for 
være supergode - og i store portioner... 

Ønsker du overnatning, reserver venligst hurtigst muligt. 
Se mere information i indbydelsen. 
Andre overnatningsmuligheder, se visitvarde 

Velkommen til Vestjylland den 6.-7. april 2018.  
Lars Palle Løbsleder 

Vejsportsudvalget ønsker alle en god sæson. 

Tillægsregler er vedhæftet. 

2018 er året hvor det nye tidtagningssystem skal tages i brug, se mere på de næste sider. 

http://www.michaels-automobiler.dk/
https://www.danmarksbrandbiler.dk/
https://www.dhmc.dk/race/2017/fredagslbet
http://www.hoddekro.dk/
http://osport.dk/Tillaegsregler/Indbydelse_MAC_2018_web.pdf
http://www.visitwestdenmark.dk/sydjylland/begivenheder/privat-overnatning-bed-breakfast
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Vejsportsudvalget ønsker alle en god sæson. 
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Side 3 

Jan Søndergaard har udviklet en box, se nærmere herunder. 

 

 

Her er en rigtig god ide. 

Jeg har sammen med en kollega udviklet en box, der kan bruges til det nye tidtagersystem i 
Historisk P-løb. 

Box’en er 3d-printet og kan monteres i sideruden, så transponderen nemt kan monteres og       
tages ud igen. 

Prisen er kr. 100,- pr. stk. (+ evt. forsendelse) og den kan fås i farverne sort, hvid og rød. 

Send en mail til mig på jan@mjtj.dk, hvis du er interesseret. 

VH 

Jan Søndergaard 


