
DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark 

 

                                                     

 
Tlf. +45 43 26 28 80, ma-to 10-14, fr 10-12  ·  Fax: +45 43 26 28 81  ·  dasu@dasu.dk  ·  www.dasu.dk  ·  Bank: 5032  0001240983  ·  CVR nr. 21 33 7110 

                                                                                                 

FDM DASU Classic 
Infobrev nr. 8 – 2018 

Brøndby d.  3. oktober 2018 

Side 1. 

Fyn Rundt 2018.   5. afdeling af FDM DASU Classic. 
Noget negativt om løbet – næh, det er der ikke, måske kunne billederne der angav startstederne på sekund 
etaperne have været mere tydelige, men ellers et rigtig godt løb som Motor Klubben Centrum her havde 
fået bikset sammen, men hvad gik der lige galt, inden vi var færdige med at spise var alle resultater regnet 
ud, flot, det er ikke lige det vi er forvænt med. 
Men ellers, 5. og næstsidste afd. i FDM DASU Classic mesterskabet havde som nævnt Motor Klubben  
Centrum som arrangør og et imponerende felt på 49 hold var tilmeldt løbet hvis længde var lige knap 200 
km. Møde- og start sted var henlagt til FDZ i Odense, og efter de obligatoriske morgen ritualer, teknisk 
kontrol, licens kontrol, kaffe og rundstykker, var vi klar til start. 
Første etape, lidt rundt i industri området, så mod vest, ned gennem Holmstrup og over gennem Hesbjerg 
Skov, ned til Tommerup og så mod nord til Spedsbjerg vest for Blommenslyst, hvor første etape sluttede. 
Efter få minutters pause videre på anden etape til Kelstrupskov, så mod nord og ned gennem Årligmark 
Skov, Blæsbjerg, nord rund om Langesø og øst forbi Morud og ad lidt omveje over til Gammel Korup, op 
gennem Søndersø Skov og til tidskontrol og frokost pause i Nordfyns Gymnasium i Søndersø. 
Efter 1 times pause og et par gode madder var vi klar til tredje etape, mod vest til Veflinge, Gamby,  
Hårslev, Kærby, Kassemose, Skovby, Hugget og til tidskontrol på havnen i Bogense hvor der også var  
kaffepause.  
På fjerde etape blev vi sendt mod øst til Harritslev, Guldbjerg, Ejby, Jullerup, Engeldrup, ned gennem  
Rostrup, Ørritslev, Ullerup og til mål på Gymnasiet i Søndersø. 
Efter 16 sekundetaper og 42 hemmelige tidskontroller på de knap 200 km. var  sidste deltagende hold i mål 
lidt over kl. 17 og efter et velfortjent aftensmåltid, som skulle være Wienersnitzel, meeen, nå, det smagte 
nu godt alligevel, var der præmie overrækkelse og kl. 19,30 var det hele så overstået efter en spændende 
og hyggelig dag i de fynske alper. 
Sådan skal det gøres, alle kunne komme hjem i ordentlig tid. Nu venter så sidste afd. i FDM DASU Classic  
mesterskabet d. 27 oktober hvor Randers Auto Sport disker op med LMO Erhvervsrevision Løbet og intet er 
afgjort endnu i de forskellige klasser. 
Teddy Simonsen. 

Endnu engang tak til Teddy for indlæg.  
Jeg ser frem til, at I andre også skriver lidt til mig. 

VH Bernd 
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LMO ERHVERVSREVISION LØBET - 6. AFDELING AF FDM DASU CLASSIC 
 
FDM DASU CLASSIC turneringen nærmer sig sin afslutning, og kikker man den opdaterede stilling igennem 
kan man se, at der fortsat er spænding om hvilke hold, der skal på podiet i dette års turnering. Finaleløbet 
2018 er blevet tildelt Randers Auto Sport, og løbsledelsen består ikke overraskende af Poul og  
Egon Brøndum samt Rene og Jørgen Skjøt, der tidligere har disket op med spændende men også lidt  
krævende rute i det øst- og midtjyske område. 
Finaleløbet starter hos løbets hovedsponsor LMO Erhvervsrevision, Viborg, hvor der på pladsen ved siden af 
Vestre Landsret vil være maskinkontrol samt montering 
og kontrol af det elektroniske tidtagningsudstyr. Efter lidt 
papirarbejde bliver deltagerne sædvanen tro budt på en 
godt morgenbord i revisionsfirmaets kantine, så I ikke 
bliver sendt ud på den ca. 230 km lange rute på  
tom mave. 
Løbsleder Egon Brøndum oplyser "Vi har bestræbt os på 
at finde et helt nyt område til dette års finale, så vi kan 
byde deltagerne på så mange nye udfordringer som  
muligt. Lidt genbrug bliver der dog også tale om, da vi 
slutter som vi plejer, men vi kan love at det kommer til at 
få fremad."  
I løbet vil der indgå ca. 25 korte sekundetaper med en 
meget varierende længde, og sådan at kun en enkelt sekundetape vil være på ca. en 10 km. Ruten vil kun 
omfatte få kilometer på grusveje og de vil være af meget god kvalitet. 
Målet rummer ikke de store overraskelser, idet deltagerne efter løbet samles i Læsten Forsamlingshus  
beliggende umiddelbart vest for Randers. Her har køkkenpigerne lovet at diske op med en tre retters menu. 
Vi håber, at samtlige deltagere i dette års FDM DASU CLASSIC serie og gerne en række helt nye og  
tidligere ansigter vælger at bruge den 27. oktober på at deltage i finaleløbet i Randers, og på den måde 
være med til at give de festligste rammer for afslutningen af turneringen, og være med til at hylde  
præmietagerne i turneringen. 
Så I løbsledelsen ser vi frem til at se jer alle sammen i Viborg og Læsten. 
Jørgen Skjøt 

Vejsportsudvalget håber, at alle 
bakker op om finaleløbet, så  

vinderne af FDM DASU Classic,  
kan fejres på bedste vis. 


