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Historic Viking Rally 2019. 
De gjorde det igen, Slagelse Auto Sport, en fantastisk kulisse dannede igen i år rammen om Historic 
Viking Rally. Byens torv var omdannet til et sand eldorado for bil interesserede, hvad enten det var 
nye eller gamle biler der havde ens interesse. Byens autoforhandlere udstillede deres nye biler og 
de 45 tilmeldte, lidt ældre biler, der skulle deltage i Historic Viking Rally, blev også linet op på  

torvet, så de mange interesserede publikummer fik en 
på opleveren lige fra morgenstunden. 
Efter den tekniske kontrol, licens kontrol m.v. var der 
kaffe og rundstykker i det opstillede telt på torvet og kl. 
10:00 trillede den første bil gennem start portalen, og de 
mange publikummer fik via en veloplagt Troels Lund en 
fyldig orientering om hvert eneste hold og efter at alle 
deltagerne var sendt afsted kunne andre så møde op 
med deres ”gamle” køretøjer, så var det op til publikum 
at bedømme hvilke køretøjer der var de flotteste. 
Alt imens de mange aktiviteter på torvet i Slagelse gik 
sin gang var vi andre så ude at kæmpe om sekunderne. 

Efter at have forladt torvet og kommet ud af byen og gennem Valbygård Skov til  
Valdemarskilde og Frederikslund, ned til Lynge Eskilstrup og Kirkerup, Vinstrup, øst forbi Fuglebjerg 
til den første pause og tidskontrol ved Hjortholm Kostskole. Her fra videre til Sandved, Hårslev,   
Fyrendal, Nyrup, Skafterup og Bisserup Strand til endnu en lille pause og tidskontrol. Fra Bisserup 
Strand gennem Rude Skov til Holsteinborg, op til Bøgelunde, lidt mod nord og rundt og ned til  
Bøgelunde igen, videre til Ørslev, Basnæs, Magleby, lidt rundt og op omkring Vibeholm Rende og op 
forbi Borreby Gods inden vi nåede frokost pausen på Skælskør Lystbådehavn. Efter tidsnotering ved 
tidskontrollen var der lige en lille førerprøve vi skulle igennem, en lille manøvre prøve med lidt  
slalom kørsel, ikke noget problem , nej problemet var at 2. køreren skulle holde et glas vand i  
hånden og spilde så lidt som muligt. For hvert spildt milliliter gav et str.point, dette sammenlagt 
med køretiden gav så resultatet. Et sjovt lille indslag til stor morskab for de mange publikummer der 
var på havnen i Skælskør. Fortsættes næste side. 
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Efter pausen og noget lækkert smørrebrød kørte vi så til Magleby, Tjæreby, Eggeslevlille, Oreby, 
Høve over til Eggeslevmagle, Frankerup, Snekkerup, Fårdrup og tilbage til Snekkerup, Halkevad, 
Skørpinge, Harrested og ned til Falkensteen til tidskontrol og kaffepause. Her fra videre til Rosted, 
nord og øst forbi Sørbymagle, gennem Lorup Skov og til Lynge Eskilstrup, Stenstrup, nordvest til 
Kindertofte Kirke, over motorvejen til Sorterup, lidt rundt om os selv og til Gudum, her fra ad lidt 
omveje til Nytorv i Slagelse hvor der så var mål og slut på dagens strabadser. 
Endnu en dag, hvor vi efter ca. 200 km. og 11 sekundetaper indeholdende 36 hemmelige 
tidskontroller kom i mål efter et godt og veltilrettelagt løb, og endnu en dag med fint solskinsvejr, 
skal der være lidt malurt i bægeret, så kunne vi godt bruge lidt mere tid mellem sekundetaperne. 
Så var der kun at vente på resultaterne og aftensmaden, i ventetiden kunne man så i det fine vejr 
nyde en øl/sodavand, sparke lidt dæk, snakke lidt om dagens strabadser og efter en times hygge 
landede der så en helstegt pattegris i teltet som blev fortæret med stort velbehag. Resultaterne og 
præmie overrækkelsen lod vente lidt på sig, lidt ærgerligt, for nogle var kørt hjem. 
Teddy Simonsen. 

Tak for indlægget, Teddy 
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Tillægsregler til 3. afdeling er vedhæftet dette nyhedsbrev. Der er åbent for tilmelding på Osport.dk. 


