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2. afdeling af FDM DASU Classic 2018 blev afviklet den 12. maj, 
også denne afdeling blev afviklet i flot vejr. 
 
Vi har modtaget følgende indlæg: 
 

Som det var tilfældet i 1. afd. i det vestjyske,  
var der også på vestsjælland et forrygende godt 
vejr da Slagelse Auto Sport var løbsarrangør i FDM 
DASU Classic mesterskabsløbets 2. afd. SAS havde 
igen i år booket sig ind på byens torv, og i samar-
bejde med byens autoforhandlere m.fl. havde man 
dannet en perfekt ramme for dagen og løbet, som 
netop havde start og mål på torvet. 
Efter teknisk kontrol og licens kontrol var der kaffe 
og rundstykker i det til lejligheden opsatte telt og 
der var en livlig snak ved bordene, og noget af snakken gik på, at efter det nye tidtager system er 
blevet indført bruges der for lang tid på den tekniske kontrol. Kunne man ikke udlevere  
transponderen sammen med startnumrene?  
Så var det hele klar når man nåede frem til den tekniske kontrol. 
 
Præcis kl. 10,00 startede første deltager fra startportalen, og ud på den ca. 205 km  lange tur, mod 
nord ud af byen og til Havrebjerg og til 1. sekundetape. Her fra til Ørslev til næste sekundetape, 
kunne det nu passe, man starter da ikke en sekundetape ved byzone ind skilt og i rutebogen var 
der billede af skilt ved jorden men ude i den virkelige verden var skiltet ca. 2 meter over jorden. 
Dette gav lidt forvirring hos nogle deltagere og det skulle senere vise sig at det også var galt med 
skiltets placering ved sekundetape 9.  Men nå, videre øst på til tidskontrol ved Ødemark, et stort 
flot gods hvor der var en lille pause. Fra Ødemark Gods over til Maglesø og ned gennem Bromme 
Plantage til Borød. Her fra til Lynge og til tidskontrol ved Frederikskilde Skov. Efter en lille strække 
ben pause, videre til Lynge Eskilstrup, Lorup Skov, Kirkerup, Gyldenholm, Gimlinge, Skørpinge og til 
endnu en tidskontrol ved Falkensteen Gods. Fra godset mod syd til Fårdrup, op til Snekkerup og 
ned til Frankerup, her fra til tidskontrol og frokost pause på havnen i Skælskør hvor vi fik serveret 
en lækker sandwich bolle. 
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Indlæg fortsat: 
 

På havnen i Skælskør kunne deltagerne, udenfor konkurrence, deltage i et lille sjovt indslag, en lille 
manøvreprøve hvor man fik udleveret et glas med vand og så skulle prøven gennemkøres på tid og 
samtidig spilde så lidt vand som muligt. Tiden og hvor meget (lidt) vand man havde med i mål  
dannede så grundlag for resultatet. 
Fra havnen i Skælskør blev vi så sendt ud over Vibeholm Rende, ned til Stigsnæs, op gennem  
Magleby og til Tystofte, Gerdrup og kaffepause ved Espe Gods. Efter kaffen og kagen videre til  
Boeslunde, op til Vemmelev, over motorvejen til Forlev, lidt rundt om os selv og til Øster Stillinge, 
Havrebjerg, over forbi Blæsinge Banke, ned gennem Lille Valby og til mål på torvet i Slagelse hvor 
sidste deltager indfandt sig ved 17-tiden. 
Så var der lige tid til et krus øl inden et lækkert aftens måltid og præmie overrækkelse efter dagens 

strabadser og et ok løb, som dog havde et par skønheds fejl som burde have været rettet inden 

rutebogen gik i trykken, men sjællænderne kan altså bare det der med at få samlet nogle tilskuere, 

rigtig mange var mødt op på Torvet i Slagelse og på havnen i Skælskør for at se de 40 klassiske 

biler der var til start i Historic Viking Rally. 

Side 2 
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Nye og klassiske biler satte kulør på bymidten 

Masser af mennesker hyggede sig lørdag med at se på både nye og klassiske biler på Nytorv i Sla-
gelse 

Lørdag var bilernes dag i bymidten i Slagelse. Lige fra morgenstunden myldrede det med menne-
sker og biler på Nytorv, hvor man i det flotte forårsvejr kunne opleve både et væld af flotte, nye 
biler fra de lokale autoforhandlere i Bilbyen Slagelse, og beundre de klassiske biler i Historic Viking 
Rally, som med start fra kl. 10.00 blev sendt afsted fra portalen på Nytorv. 

Folketingsmedlem Henrik Brodersen (DF) var på pletten og svingede flaget og sendte de ca. fyrre 
biler fra både ind- og udland ud på den 200 km lange, smukke rute i pålidelighedsløbet arrangeret 
af Slagelse Auto Sport. 

Her kunne man genopleve velkendte modeller fra dengang det var før - fra Ford Escort og Mustang 
til Opel Rekord og Kadett, Porsche, Triumph og mange flere. Turen gik bl.a. til Skælskør Havn og 
Espe Gods. 

I mellemtiden afvikledes på Nytorv Concour D'elegance by Slagelse, en 'skønhedskonkurrence' for 
klassiske biler (ikke nyere end fra 1981). 

Her kunne publikum tillige deltage i en konkurrence om et gavekort på 1000 kr. Vinderen blev Tina 
Ruzumiak Nicolajsen. 

Både i Bilbyen Slagelse og hos løbsarrangørerne glæder man sig over en god og velbesøgt dag i 
bymidten. 

Et flot arrangement med mange flere mennesker end sidste år, konstaterer Torben Kjerulff, Busi-
ness Slagelse & Bilbyen. 

Side 3 

Følgende 2 indlæg er klippet fra VD Online (Vestsjællandske Distriktsblade A/S):LLANDSKE DI-

STRIKTSBLADE A/S 
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Historiske rallybiler skabte liv på havnen 

Skælskør: Lørdag den 12. maj blev der varmet op til den forestående Drengerøvsaften i Skælskør, 
da deltagerne i året Historic Viking Rally lagde vejen forbi Skælskør under årets løb. 

Starten var om formiddagen gået fra Nytorv i Slagelse, hvorfra de ca. fyrre biler fra både ind- og 
udland begav sig ud på den 200 km lange, smukke rute i pålidelighedsløbet arrangeret af Slagelse 
Auto Sport. 

I Skælskør blev der gjort holdt på havnen, hvor bilerne var udstillet og kørere samt passagerer 
skulle gennemføre en balancetest. Her kunne man genopleve velkendte modeller fra dengang det 
var før - fra Ford Escort og Mustang til Opel Rekord og Kadett, Porsche, Triumph og mange flere. 

Side 4 

Vinderne i Historic Viking Rally blev følgende: 

Begynderklassen: Torben Weber Andersen og Emilie Weber Andersen i deres Mazda MX3. 

Expert-klassen: Lars Hjorth og Simon Hjorth, i deres Triumph TR4A. 

Sport-klassen: Karin Nielsen og Niels Peder Rolighed Nielsen i VW Golf C. 

Touring-klassen: Benny Rasmussen og Uffe Jørgensen i Porsche 928S. 

Der var 40 biler til start. 
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Oresund Rally åbner atter en turistklasse, hvor alle med en klassisk bil kan være med 
  
Oresund Rally er ikke kun et krævende pålidelighedsrally for landets dygtigste klassiske bilsportskø-
rere. Det er også det løb i Danmark, hvor alle med en klassisk bil kan deltage i løbets turistklasse 
helt uden særlige forudsætninger. I turistklassen nyder man en dejlig dag i smuk natur uden at 
skulle frygte for skrammer på bilen eller i selvtilliden. Alle biler, lige fra VW 1200 til Jaguar E, kan 
deltage. 
  
Mottoet for Oresund Rally er som altid: Skønne klassiske biler, spændende mennesker, smukke 
landskaber. 
  
I år finder Oresund Rally sted lørdag den 9. juni med start og mål i Hillerød. Undervejs kommer del-
tagerne i turistklassen på en cirka 200 kilometer lang tur ud i det smukke sommerlandskab i Nord-
sjælland og Hornsherred. Efter løbet kan man for en beskeden pris købe en dejlig buffet. 

 

Side 5 

Man kan se alt om løbet på: www.oresundrally.org  

Opdateret stilling er vedhæftet. Bemærk der er ændret på point i 1. afdeling. 
Vi havde desværre lavet fejl i den første udgave. 

http://www.oresundrally.org/

