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4. afdeling af FDM DASU Classic 
18. august 2018 
Arrangør: SAK 

Side 1. 

Gjønge Rally Classic 2018. 
Efter et par måneders sommerferie var det igen tid til at få luftet de klassiske ekvipager i 4. afd. i 
FDM DASU Classic mesterskabet. Sydsjællands Automobil Klub havde påtaget sig rollen som vært 
til dette løb der havde start og mål i klubbens hyggelige klubhus i Barmosen sydøst for  
Vordingborg. 
Efter de obligatoriske kontroller af bil og licens var der kaffe og rundstykker i klubhuset inden de 
43 tilmeldte hold, der var dog afbud fra 3 hold, kunne sendes ud på den 195 km lange tur.  
Fra start ved klubhuset blev vi sendt mod syd og over til Stensved, videre mod øst, over Dronning 
Alexandrines Bro ti l Møn hvor vi kom gennem Tjørnemarke, Bissinge, Tøvelde, Råbylille,  
Elmelunde og ad lidt omveje til Klintens Havn. Her fra op gennem Klinteskoven til Liselund,  
Sømarke, Lisbjerg, Borre, Torpe, Ullemarke, Spejlsby,Udby og til pause i Stege hvor der ved Super 
Brugsen Lendemarks p-plads ventede en rigtig god Sandwich/Flutes og sodavand. 
Fra pausen blev vi så ledt syd på gennem Bissinge, Hjelm og så mod nord og over gennem  
Damsholte  til Sprove, Røddinge, igen til Damsholte, Hjelm, Liseby, lige en tur ind i Fanefjord Skov 
og til Hårbølle, Damme, Tostenæs og til slut tidskontrol  inden man når til Bogø. Her fra så en 
transport etape til klubhuset i Barmosen. 
Endnu et godt løb, på endnu en varm dag, var kørt til ende, på de 6 etaper var der indlagt  
15 sekund etaper og 27 hemmelige tidskontroller,  dog havde der indsneget sig et par små  
skønhedsfejl  i rutebogen, men  det kunne  ikke  ødelægge den gode stemning der var ved mål og 
straks efter sidste deltager havde indfundet sig var der højt belagt smørrebrød på menuen og der 
efter præmie overrækkelse. 
Næste FDM DASU Classic løb er den 29. september hvor Motorklubben Centrum inviterer til en tur 
rundt på Fyn. 
Teddy Simonsen.                                                                                                                     

Tak til Teddy for endnu et fint indlæg, der er også plads til dit  
indlæg, så tøv ikke med at sende det til mig. 
 
VH Bernd 
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Side 2. 

Nordvestfyn vil summe af lyden af gamle biler. 

 
Fyn rundt - FDM DASU Classic, lørdag den 29. september. 

Når Motor Klubben Centrum, lørdag den 29. september, arrangerer regularity rallyet, Fyn Rundt, som er 5. afd.  FDM 
DASU Classic, vil Nordvestfyn komme til at summe af lyden af gamle klassiske biler. 

 

Regularity rally er for alle med en klassisk bil. 
FDM DASU Classic er en serie af motorløb, regularity rally (pålidelighedsløb), for de der ejer en klassisk bil indregistre-

ret 31/12 1990 eller før, som har lyst til at køre let motorløb sammen med et familiemedlem eller en god ven.  
Historisk regularity rally er løb, hvor det er let at finde rundt, men hvor det gælder om at køre med den rigtige fart, så 

kontrollerne passeres på de rigtige tidspunkter.  
Der køres på veje af fin kvalitet, med pauser og plads til snak og hygge med de øvrige deltagere.  

 

Hvordan fungerer det ? 
Ruten der køres, er skitseret i en rutebog i form af kort og instruktion. På ruten er der kontrolposter.  

Man får oplyst køretid og gennemsnitshastighed, som så skal forsøges overholdt mellem kontrolposterne.  
Afvigelserne danner grundlag for resultatet i det pågældende løb.  

Det eneste udstyr, man har brug for udover en klassisk bil og 2 personer, er lineal og kuglepen.  

Historisk pålidelighedsrally er let at komme i gang med og tilbyder socialt samvær med andre entusiaster. 
Har man lyst til at prøve, er der i Fyn Rundt lavet en speciel rute for begynder / Turist som starter fra Nordfyns  

Gymnasium Søndersø – Yderligere oplysninger kan fås hos formanden for Motor Klubben Centrum, Hans Oluf Nielsen 
på telefon: 2361 0379, eller på motorklubbens hjemmeside: www.mkc-sport.dk 

 
Ruten i årets Fyn Rundt er lagt Nordfyn. 

2018 udgaven af Fyn Rundt, starter FTZ Autodele Hvidkærvej 21 5250 Odense SV. Der vil her, fra kl. 8.00, være rig 

lejlighed til at se de mange gamle klassiske biler, inden de fra kl.10.00, lukkes ud på de små charmerende Nordfynske 
veje. Fyn Rundt er delt op i to afdelinger, hvor i mellem der er frokostpause i Nordfyn Gymnasium i Søndersø. 

Selve ruten kører fra Odense over Højme, Holmstrup, Ravnebjerg, Hesbjerg skov, Tommerup, Ubberud, Langesø, 
Rue, Skovs Højrup, Søndersø til Frokost ved Nordfyns Gymnasium i Søndersø. 

Efter en 45 min. pause, slippes bilerne atter løs hvor der køres over Veflinge, Gamby, Hårslev, Skovby, Hugget,  

Bogense, Harritslev, Gyldensten, Ejlby, Melby, Jullerup, Rostrup, UIlerup og igen tilbage til Søndersø.  
Første bil vil være i mål ved Nordfyns Gymnasium kl. 15.40.  
Tidsplan for Fyn Rundt  
De flotte biler kan ses på følgende ca. tidspunkter. 
Første start 10.00 fra FTZ Hvidkærvej Odense SV vil kunne ses på pladsen fra ca. 08:00 
Nordfyns Gymnasium ca. 12.40 – 14.00    
Havnen i Bogense ca. 14.30 – 15.30 
Første bil ved Nordfyn Gymnasium ca. 15.55 
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Side 3. 

 

Tillægsregler til 5. og 6. afdeling er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 

MKC og RAS glæder sig til at se jer alle. 


