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FDM DASU Classic
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Brøndby d. 12. marts 2019

Side 1.

Det kribler og krabler.
Hver år ved denne tid går mange mennesker rundt og er lidt utålmodige. Det er næsten som
børn opfører sig i de sidste dage op til Juleaften. Men det er ikke Juleaften. Det er 15. marts, som
er den magiske dato – datoen, hvor de fleste klassiske biler igen kan bevæge sig ud på vejene i
forsikret tilstand.
Blandt denne befolkningsgruppe er der så alle os, der ser frem til endnu en magisk dato, som er
dagen for første afdeling af FDM DASU Classic, nemlig den 13. april.
Det er Motorklubben Centrum på Fyn, der står for det første løb i serien, som kaldes Hindsgaul
Classic, og pausen er da også henlagt til Assens Bilcenter v/ Lars Hindsgaul. Det bliver spændende at se om den flotte MonteCarlo-Fiat kommer til start.
Starten går, som så ofte før, fra FTZ i Odense SV, hvor der sædvanen tro vil være kaffe og et
rundstykke inden deltagerne sendes ud på den knap 200 km lange rute, og også sædvanen tro
vil være det smukkeste af Fyn, som der køres igennem. Mål og præmieoverrækkelse finder sted i
Søllinge forsamlingshus på Øst/Midtfyn, hvor der venter et tiltrængt måltid mad.

Datoerne for FDM DASU Classic er:
13. april:
Hindsgaul Classic, Fyn, Motorklubben Cenrum
11. maj:
3. Historic Viking Rally, Slagelse Auto Sport
22. juni:
17th Classic Car Challenge, Vejen, Dansk Historisk Motor Club
17. august:
FDM DASU Classic Lemvig, Lemvig og Omegns Motorsport
22. september: Sports Motor Klubben Gladsaxe (Bemærk: Søndag)
28. oktober:
XL BYG Ryomgård løbet, Aarhus Automobil Sport

Vejsportsudvalget ønsker alle en god sæson.
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Elektronisk tidtagning

I 2018 satte vi for alvor ind med elektronisk tidtagning, og der er høstet mange gode erfaringer.
Vi kan konstatere, at det virker rigtig godt, men som med alt andet kræver det rettidig omhu. Det
kræver for det første akkuratesse, at klargøre beregningssystemet, for det andet skal trackerne
indkodes meget nøjagtigt, og dernæst er det vigtigt, at transponderne sidder som de skal, og at
der ikke er tape eller andet, som dækker noget af feltet, hvor de infrarøde stråler skal have kontakt med trackerne. Endelig er udsætningen vigtig, og vi har også fundet ud af, at transformerstationer forstyrrer tidtagningen. Alt i alt fungerer systemet meget fint, hvis man tænker sig om,
og har øje for de nævnte ting, og nu bliver tiden taget med 1/10 sekund.

NEZ i Regularity

Datoerne for NEZ-løbene er som følger:
5 – 6 april:
Simrisham i Sverige
26 maj:
Halden i Norge
16 – 17 august:
Jyväskylä i Finland
22. september:
Sports Motor Klubben Gladsaxe
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Classic Day
Som de fleste sikkert allerede har opdaget, er der dagen efter første afdeling af FDM DASU Classic – den 14. april – Classic day over hele landet. 11 klubber arrangerer et lille løb, som deltagerne efter en kort instruktion, skal ud at prøve at køre. Forventningerne til deltagerantallet er store,
da markedsføringen er og har været massiv. 5000 flotte foldere om Classic day er trykt og udsendt til forhandlere af klassiske biler, bilmuseer, veteranbilklubber og andre interessenter, ligesom der på Stumpemarkedet i Fredericia vil blive uddelt foldere. Samtidig er der på mærkeklubbers facebooksider gjort reklame for vores sport og Classic day, og der er oprettet begivenheder
på facebook på hver enkelt arrangement. De facebook-sider, som vedrører ”havnetræf” og lignende, er ligeledes kontaktet. Endvidere har der været omtale i Motor Classic, Veterantidende og
Veteranposten, og endelig kommer der yderligere omtale i de større landsdækkende aviser.
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Interessen har været stor, og der kommer sikkert mange til Classic day over hele landet.
Det næste spørgsmål er så, om vi kan levere varen. Vi er sikre på, at der allerede er lavet 11
gode løb, som måske indeholder en enkelt hemmelig tidskontrol, eller 2, så de nye oplever, hvad
det er. Der er sikkert også 1 eller 2, som er rigtig gode til at forklare på et lærred hvad det går
ud på.
Vi tror på, at det er vigtigt, at de nye deltagere føler sig velkomne, og føler at der bliver taget sig
af dem, og her kommer vi FDM DASU Classic-kørere ind i billedet. Hjælp din klub og hjælp vores
sport ved at møde op den 14. april ved det nærmeste startsted, og tilbyder jer som mentorer for
deltagerne. Dels byder dem velkommen, dels gennemgår køreorden, når de har fået den udleveret – ja hvis de ønsker det, så tilbyde at køre med på bagsædet. Det er også dig som mentor,
som gennemgår ruten med deltagerne ved mål, og tilbyder at følges ad til næste FDM DASU
Classic løb, da deres engangslicens jo giver mulighed for at deltage her. Der er jo både mulighed
i Slagelse og i Vejen i prøvemedlemsskabsperioden.

Foruden prøvemedlemsskab i 3 måneder, får de nye deltagere seneste nummer af FDM´s Motor
Classic, og yderligere en billet, som giver gratis entre den 9. juli 2019 til Strøjer-samlingen på
Vestfyn. Der er åbent fra 16 – 20. For de, som ikke kender denne bilsamling, kan vi fortælle, at
der er tale om en helt unik samling af gamle og nyere super-biler.
Den 9. juli er det motorsport, som vil være temaet hos Strøjer-samlingen, og i den forbindelse vil
der – ud over selve bilmuseet – være udstillet forskellige køretøjer fra forskellige motorsportsgrene, blandt andet go-carts, DTC-biler, banebiler fra GT-klassen, rallybiler og selvfølgelig biler fra
FDM DASU Classic feltet. På scenen i udstillingshallen vil der være interviews med forskellige personer, der fortæller om hver deres gren af sporten. Der vil være en storskærm på parkeringspladsen, så de gæster, som opholder sig derude også kan høre, hvad der foregår på scenen. Måske dukker der også nogle kendte navne op, som også vil fortælle om nogle af deres gode oplevelser inden for motorsport.
Vi er sikre på, at Classic Day med mere vil kunne give os rigtig mange nye medlemmer til klubberne, og mange nye deltagere til FDM DASU Classic – løbene.

Vi glæder os til, at vi alle mødes på den 13. april på Fyn.
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