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Øresund Rally 2018. 
Endnu engang var vejret i top, måske var det lige varmt 
nok, da Dansk Rally Club var værter ved det 8th. Øre-
sund Rally som også var 3. afdeling af FDM DASU Clas-
sic mesterskabet i historisk pålideligheds rally, og endnu 
engang, som sidste år, drillede  
beregningen af resultaterne, så der blev ikke på løbsda-
gen fundet nogle vindere i de forskellige klasser. Træls, 
men ingen er vel mere kede af det end løbsledelsen, og 
de hang da også lidt med mundvigene da de måtte 
meddele at resultaterne ikke kunne offentliggøres på 
løbsdagen. 
Jønssons Auto i Hillerød havde ryddet værkstedet og 

vasket gulvet, stillet borde og stole op så de 41 tilmeldte 

hold efter teknisk kontrol og licens kontrol m.v. kunne 

nyde morgenmaden i ro og fred inden starten på det 

knap 200 km. lange løb, hvor første deltager rullede 

gennem start portalen kl. 10.30. Her fra blev vi sendt 

mod syd, gennem Nørre Herlev, til Lynge og op til Uvel-

se, igen mod syd til Lynge, Uggerløse og op til Gørløse 

og over til Frederikssund til den første lille pause ved 

broen. Snart var vi på farten igen, til Over Dråby, Lan-

derslev, Kyndby, videre til Vellerup, vest forbi Kirke Hyl-

linge og til endnu en lille pause ved Ejby. Der efter gik 

turen syd, øst og nord forbi Kirke Hyllinge og til frokost 

pause ved Egholm Slot hvor der var en cafesandwich og 

en vand til deltagerne, måske var der kun beregnet én 

sandwich pr. bil, for de sidste 10-15 hold var der ingen 

til. 

Fortsættes næste side. 
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Øresund Rally 2018 (fortsat). 
Fra pausen ved slottet skulle vi lige til Vellerup Sommer-
by og tilbage forbi Egholm Slot, videre til Skibby, mod 
syd forbi Selsø Sø, til Sønderby og Østby, op forbi Skul-
delev og Gerlev og til kaffepause ved Frederikssund Bro-
en. Her fra til Græse, Ølsted og til Strø, syd forbi Si-
gerslevøster og til Gørløse, mod nord til Ny Harløse og 
til mål ved Jønssons Auto i Hillerød hvor der spredte sig 
en duft af helstegt pattegris. 
Sidste hold var i mål ca. 17.45 og umiddelbart der efter 
blev et par helstegte pattegrise sat til livs med stor vel-
behag, krydret med en is til dessert. Et veltilrettelagt løb var kørt til ende, så nu var der kun resul-
taterne at vente på, men som allerede nævnt kunne de ikke offentliggøres på dagen og i skrivende 
stund er de endnu ikke dukket op. 
Der er nu sommer ferie og næste FDM DASU Classic løb er d. 18 august med Sydsjællands Auto-

mobil Klub som arrangør. 

Teddy Simonsen 

Side 2 
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Løbet startede hos Jønsson Auto A/S i Hillerød, hvor deltagerne blev trakteret med en fint morgen-
bord. Første etape af løbet gik gennem Harløse, Nørre Herlev, Kollerød, Lynge, Uvelse, Gørløse, Si-
gerslevøster til første pause efter passagen af den gamle bro ved Frederikssund. Dernæst gik det 
videre mod syd over Kundby, Venslev, Vejleby, Kyndeløse, Ejby, Sæby og tilbage til pausen på Eg-
holm gods og museum sydvest for Skibby. Eftermiddagens etaper gik i første omgang en tur rundt 
om Egholm gods og videre over Skibby, Sønderby, Østby, Skuldelev, Gørlev og dernæst tilbage 
over Frederikssund broen, og gennem det samme område, som blev anvendt på første etape af lø-
bet. Løbet sluttede igen hos Jønsson Auto A/S i Hillerød, hvor deltagerne blev beværtet med en 
god gang helstegt pattegris med fine salater, kartofler og pasta til.        
Jørgen Skjøt 

Side 3 

Næste afdeling af FDM DASU Classic arrangeres af SAK den 18. august. 
Info følger i næste nyhedsbrev. 

 

Alle ønskes en god sommer. 


