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1. afdeling af FDM DASU Classic 2018  
blev afviklet den 7. april i flot vejr, 
med hele 46 biler til start. 
 
 
 
Vi har modtaget følgende indlæg: 
 
Positiv stemning efter Michaels Automobiler Classic. 
Der var højt humør og positiv stemning ved mål på Hodde Kro hvor DHMC var vært ved Michaels 
Automobiler Classic, 1 afd. i FDM DASU Classic mesterskabet. Om stemningen og det høje humør 
skyldes det dejlige vejr eller løbets sværhedsgrad vides ikke, måske en kombination af begge dele, 
men der var mange positive tilkendegivelser til løbsledelsen ved mål. 
Blandt de 46 startende klassikere var der foruden de danske deltagere, også deltagelse fra Norge, 
Sverige og Tyskland da løbet også var tællende til NEZ mesterskabet. 
Fra start ved Michaels Automobiler, der var vært ved morgenkaffe og rundstykker, blev deltagerne 
fra starten budt på en sekundetape i Vardes industri kvarter og her efter var der så lidt ro igen så 
pulsen  kunne komme ned i normal tempo.  2 etape på ca. 19 km gik til Sjelborg Strand, og her fra 
videre til Børsmose Strand, så kan man ikke komme ret meget længere vest på i Danmark, etapen 
var ca. 28 km. Efter en lille pause i vandkanten var næste etape 44 km inden deltagerne efter  
nogle omveje nåede Panser- & Brandbilmuseet i Oksbøl til en velfortjent frokost pause hvor der 
blev serveret sandwich og vand. 
Næste etape ca. 48 km fra Oksbøl mod nord gennem Vrøgum, Jegum Ferieland, Henne Stationsby, 
Outrup, Hennebjerg, Stausø, Blåbjerg Klitplantage og til kaffepause ved Filsø hvor der var kaffe og 
kage. Næstsidste etape på ca. 40 km fra Filsø og til Mejls bragte deltagerne gennem Vrøgum,  
Kærup, Orten og Tinghøj og sidste etape på ca. 32 km fra Mejls til Thorstrup og Tistrup og der fra 
til mål på Hodde Kro hvor sidste deltager ankom ved ca. 18 tiden. 
Hodde Kro var umiddelbart efter klar med aftensmaden, en lækker Winersnitzel, eller en elefantøre 
som den kaldes her ovre vest på, og der efter var der præmie overrækkelse til de dygtige. 
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FDM DASU Classic 2. afdeling 

 
Slagelse 

Lørdag 12. maj 2018 
 

 
Slagelse Auto Sport havde stor succes med klubbens første pålideligheds rally i 2017, hvor byens torv blev fyldt 
med klassiske biler hele dagen.  
Successen gentages lørdag 12. maj 2018, med anden version af Historic Viking Rally. Det er lykkedes at skabe 
et godt samarbejde med Sjællandske Ugeaviser og Business Slagelse, som har koordineret en udstilling fra  
Bilbyen Slagelse samtidig.  
Nytorv vil summe af mennesker og biler, nye som gamle fra kl. 08:00 og præcis kl. 10:00 sendes den første 
deltager ud på ruten. De vender tilbage til torvet kl. 16:00. 
 

Samtidigt er der en større samling af klassiske biler på Nytorv i perioden fra kl. 11:00 til 16:00. De skal ikke 
deltage i løbet, men kan deltage i ”Concour d’Elegance by Slagelse”. Et event i eventet, hvor de smukkeste 
klassiske biler bliver præmieret. Her er ingen tilmelding, man møder bare op og hygger sig med alle de andre 
på byens dejlige torv. Dommerne til udstillingen er de tidligere topkørere i dansk rally, Jan Glad og Flemming 
Laubjerg. 
Blandt udstillerne, som møder op med deres klassikere, ikke nyere end 1981, præmieres bedste bil i  
kategorierne FØRKRIGS - SPORTSVOGN - FAMILIEBIL. Kriterierne for bedømmelsen er køretøjets stand,  
original eller restaureret. 
Dommerne vil bedømme bilerne i tidsrummet 12:00-13:30 og kl. 14:00 vil vinderne blive kaldt til Start/Mål  
portalen, hvor de vil blive præsenteret over højtaleranlægget på torvet. Præmierne overrækkes af Troels 
Brandt, som er formand for Landudvikling Slagelse og folketingskandidat for det Radikale Venstre. 
Det er ganske gratis at deltage i udstillingen. 
 

Et stort telt på Nytorv udgør rallycentrum. En startportal fra Yokohama Danmark er stillet op og via højtalere 
informeres om aktiviteterne. Det giver præcis den stemning der skal til, for at publikum og deltagere hygger 
sig. 
 

Som altid, når der er tale om P-løb, så vil vores smukke land være scenen for deltagernes færden over 202 km. 
Ruten vil med garanti vække minder hos de af deltagerne, som har været aktive rallykørere. De vil nikke  
genkendende til DM-hastighedsprøver afviklet af Slagelse Auto Sport gennem årtier. Alle vil nyde den ny  
udsprungne bøgeskov og det blå vand ved søer og hav.  
Vi håber løbet vil blive en stor oplevelse for vores gæster: Kørerne! De kommer fra hele landet og der sniger 
sig nok et par stykker med fra Tyskland eller Skandinavien. 
 

Du kan følge arrangementet på vores facebook side: https://www.facebook.com/HistoricVikingRally.dk/ 

Vores hjemmeside er : www.historicvikingrally.com 
Tilmelding til pålidelighedsløbet ”Historic Viking Rally” sker på : www.knagen.dk 
Tillægsregler er vedhæftet dette nyhedsbrev. 

Vinderne fra 2017 
med Triumf Healey 
og Morris Cooper S 

https://www.facebook.com/HistoricVikingRally.dk/
http://www.knagen.dk

