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Side 1.

Hindsgaul Classic
Efter en lang vinter pause bød Motorklubben Centrum ind med 1. afd. i FDM DASU Classic
mesterskabet d. 13. april og sædvanen tro var starten henlagt til FTZ Autodele på Hvidkærvej
i Odense. Efter den tekniske kontrol og div. papirarbejde blev der budt på kaffe og rundstykker inden første
vogn, kl. 10,00, blev sendt ud på den ca. 200 km. lange tur rundt i det smukke sydfynske landskab.
43 hold havde meldt deres ankomst, et enkelt hold udgik under vejs, men fra FTZ i Odense førte rutebogen
os til 3xB - Bellinge, Brændekilde og Brylle, derefter
over til Tommerup, ned mod Verninge, her fra gennem
Nårupskov til Nårup, mod syd til Holte og op gennem
Rulleskov til det meget flotte Krengerup Gods og der
fra til tidskontrol i Frøbjerg. Her var der 5 min. strække
ben pause inden næste etape hvor vi kom til Orte, Ålsmose, over mod Aarup, ned til Skydebjerg og igen til Orte, Ørsted, Vedtofte, mellem ballerne, nej undskyld, det var Mellemballe,
Blangstrup og mod nord til Kaslund. (uha, de ligger tæt, de små byer på Fyn) Her fra til Barløse, Salbrovad, over tæt forbi Turup, ind forbi Mygindlund og til Aborg inden frokost pause
ved Assens Bil Center hvor vi blev beværtet med en
lækker sandwich bolle.
Fra Assens Bil Center kom vi lidt rundt i Assens, ned
forbi havnen, til Nyhuse, Torø Huse og Saltofte inden vi
nåede Sønderby, Brunshuse, Mullerød, Nellemose hvor
der lige var raderet 300 m. vej væk fra kortet. Videre til
Strandby, Jordløse og Håstrup inden vi nåede kaffepausen ved Trente Mølle.
Da kaffen og kagen var røget indenbords var det tid
igen at komme videre ned til Svanninge og op gennem
Gammelskov til Sollerup, over til Korinth, ned gennem Gærup Skov og over øst forbi Brændegård Sø, vest forbi Nørresø, til Storffminde, Espe Højlodder og til mål ved Fjællebro. Her sluttede løbet og så var der lige en transport etape på 18 km. til Søllinge Forsamlingshus, lidt underligt at de sidste 18 km. ikke kunne være en del af løbet.
Artiklen fortsættes på næste side.
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fortsat fra foregående side.

De sidste deltagere var ved samlingsstedet ca. ved 17,00 tiden og der var kun tilfredshed at spore, deltagerne imellem, et godt og veltilrettelagt pålideligheds løb var kørt til ende, der var udsat
42 hemmelige tidskontroller, så både chauffør og kortlæser kunne godt få tiden til at gå. Et rigtigt
lækkert aftens måltid blev der serveret og mellem hovedret og dessert var der præmieoverrækkelse til de dygtige og her blev også de officials der hjalp til, hædret med en lille erkentlighed.
Næste FDM DASU Classic pålideligheds løb er i Slagelse d. 11 maj.
Teddy Simonsen.
Tak til Teddy og
Niels P. for indlæg.
___________________________________________
Første afdeling af FDM-Dasu Classic var lagt i hænderne på Motorklubben Centrum på Fyn.
43 mandskaber klassiske biler – årgang fra 1966 til 1990 og fra lettere ramponeret Morris Mascot
til top renoveret Renault Alpine, havde bevæget sig til start hos FTZ – Hvidkildevej i Odense. Her
var der teknisk kontrol af bilerne, og efterfølgende licenskontrol, hyggesnak og morgenkaffe i FTZ’s
kantine på første sal.
Første start var sat til kl. 10:00 og derefter med 1 minuts mellemrum.
Rutebogen førte deltagerne rundt i et område sydvest for Odense, ad
de små snirklede asfaltveje som kendetegner Fyn. På et tidspunkt
skulle deltagerne passere gennem Krengerup Gods fra sydsiden og
dermed igennem tre porte på de toppede brosten. En flot oplevelse i
det kolde, men smukke solbeskinnede landskab. Frokostpausen var
henlagt til Assens Bil Center, hvor der var sandwich – sodavand og
”dækspark” Derfra ned gennem Assens midtby, til havnen og sydpå
til kaffepause ved Trende Mølle. De Fynske Alper ( Svanneke Bakker ) fik også glæde af de klassiske biler – eller omvendt ? – Flot tur var det, med sidste tidskontrol
lige syd for Ringe.
Nu kunne ovenstående jo godt lyde som en søndagstur med familien, men tag ikke fejl. Chauffør
og kortlæser, blev skam udfordret på den 196 km lange rute. Gennemsnitshastigheden lå på 43
km/t og med sekundetaper på 42 – 46 km/t med 42 hemmelige elektroniske tidskontroller, der
skulle passeres med 1/10 sekunds nøjagtighed, var der strafsekunder til alle i et velfungerende og
Artiklen fortsættes på næste side.
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veltilrettelagt løb. Afslutning med aftensmad og præmieudeling i Søllinge Forsamlingshus. Her
blev også alle officials, som gør det muligt at afvikle et så stort arrangement, hædret med en erkentlighed og klapsalver fra deltagerne i løbet.
For Team Old Time deltog Niels Peder og Ditte Rolighed med en flot andenplads i Sport-Klassen
og kun 23,7 strafsekunder i deres VW Golf Gti fra 1990. De måtte dog se sig slået af Per Vilslev
og Erik Andersen, som med kun 18,0 Strafsek. satte sig på førstepladsen i Sport i deres Opel Kadett C GT/E 1978.
I Expert-Klassen vandt Kim K. Frandsen og Jan Østergaard i VW Golf Gti 1979 med kun 15,50
Strafsek.
Alle resultater kan studeres nærmere her.:
http://www.mkc-sport.dk/13.04.19.htm
Med sportslig hilsen
Team Old Time / Niels Peder
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3 . H I S T O R I C V I K I N G R A L LY
2. afdeling af FDM DASU Classic
Lørdag den 11. maj 2019

Tillægsregler til 2. afdeling er vedhæftet dette nyhedsbrev. Der er åbent for tilmelding på Osport.dk.
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