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Side 1.

FDM DASU Classic 4. afd.
17. august 2019
FDM DASU Classic i Lemvig.
På een og same dag oplevede vi både Rom og Paris I regnvejr,
jow, jow, vi kommer vidt omkring i FDM DASU Classic pålidelighedsløbene, men hvad gør det, når hele dagen er timet og tilrettelagt. Der var lige det med regnvejret, men det kom der styr
på over middag.
Lemvig og omegns Motor Sport havde påtaget sig opgaven med
afviklingen af 4. afd. i FDM DASU Classic mesterskabet og det
slap de godt fra, meget godt endda. 32 hold havde meldt deres
ankomst til det 209 km. lange pålidelighedsløb, skuffende at ikke
flere kunne finde til Lemvig, hvor var de sidste 10-15 hold?
Efter justering af triptællerne var der teknisk kontrol i Rom, og her efter kørte vi så til Lemtorpskolen
i Lemvig hvor der efter licenskontrol m.v. var kaffe og rundstykker med div. oste og pålæg til, og kl.
10:00 listede det første hold så ud på turen som fra start stedet gik mod syd til Fabjerg og igen mod
nord til Nr. Nissum og over til Gudum, her fra op til Remmer Strand og tilbage gennem Paris og til
Gudum og Nr. Nissum, hvor efter turen gik til frokost pause på Lemtorpskolen i Lemvig.

Fortsættes næste side.
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Fortsat fra forrige side.
Efter en god frokost kørte vi så gennem Lemvig By, ned omkring havnen, forbi Bonnet og til Ramme,
længere mod syd til Fjaltring og ud til Trans Kirke hvor der foruden en tidskontrol og en lille pause
var bryllup i kirken. Skulle vi have været længere mod vest var næste stop England. Vi kørte ind i
landet igen og ned omkring Fjaltring, længere mod syd og over til Bøvlingbjerg og Fåre, Bækmarksbro, ned til Møborg. Her fra igen op gennem Bækmarksbro og til Lomborg. Fra Lomborg mod nord
forbi Tørring Kirke og ned langs Lem Vig og igen gennem Lemvig By og til mål på Lemtorpskolen
hvor sidste hold indfandt sig ved 18:15 tiden.
Efter 10 etaper og 23 sekundetaper, indeholdende 42 hemmelige tidskontroller var et godt og veltilrettelagt løb nu kørt til ende, og en rutebog med klare og tydelige kort udsnit, tak for det, så nu var
der kun at vente på aftensmaden og resultaterne, begge dele var der umiddelbart efter sidste hold
var i mål og efter præmie overrækkelsen sluttede dagen med en tak til både løbsledelsen, alle hjælpere og ikke mindst til køkkenet for rigtig god mad dagen igennem.
Næste FDM DASU Classic løb er d. 22. september på Sjælland med Sports Motor Klubben Gladsaxe
som arrangør. Bemærk det er et søndags løb og start og mål er ved Korsør.
Teddy Simonsen.
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Så gik turen til Lemvig og med erindringen om et veltilrettelagt løb hos LOMS for 2 år siden, var forventningerne til klubben
meget høje til denne 4. Afd. Af FDM DASU Classic som blev afviklet lørdag den 17. August.
Og skuffet blev vi i hvert fald ikke. Måske lidt flotte ord at skrive, at vi deltog i en 5-retters gourmet
menu men læs selv her:
1. ret var velkomsten til et veldækket morgenbord, hvor begyndelsen til en god lang dag blev lagt
og som blev forstærket ved modtagelsen af en flot trykt rutebog.
2. ret - dagens formiddagsetaper bragte os op og ned i det kuperede terræn øst for Lemvig, på en
stribe af veje beliggende mellem hovedvejene 513 og 565, og krydret med smutture nord for 565
som gav os et flot kig ud over Limfjorden.
4 etaper fornuftigt krydret med 10 sekundetaper med gennemsnitslængder på ca. 3 – 6 km samt 18
læsere godt gemt i terræn.
Derudover bød formiddagen på et par små fine kort finurligheder på pålidelighedsetaperne.
3. ret var velkomsten til et veldækket frokostbord med bl.a. godt fra havet som stille og roligt blev
nydt i en lille times pause, naturligvis i godt selskab, hvorefter det gik løs med
4. ret hvor ruten ledte os ned forbi havnen i Lemvig og op ad Lemvig’s svar på Alpe d’Huez med
retning mod vestkysten med bl.a. pause ved Trans Kirke – tættere på Vestkysten kunne vi næppe
komme!
Herefter sydpå til Bøvlingbjerg, Bækmarksbro og så atter mod Lemvig. 13 sekundetaper med 24 tidtagninger var fordelt på eftermiddagens 6 etaper og så naturligvis atter krydret med lidt kort
finurligheder af fin karakter.
Løbsledelsen havde desuden i den grad taget højde for de mange gange vi krydsede jernbanespor,
idet der var tillagt passende minutter ind i køretiden for at kompensere for togtrafikken.

Fortsættes på næste side.
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5. ret blev serveret stort set efter at sidste hold trådte ind på målstedet. Flæskesteg ad libitum som
blev nydt samtidig med at resultaterne fra dagens køretur blev uddelt. Herefter var der
præmieoverrækkelse og sidst men ikke mindst dessert!
En rigtig god dag i det nordvestjyske – tusinde tak for et godt tilrettelagt løb og super forplejning!
Kurt og Anni Andersen
NB. På www.loms.dk er der masser af billeder lagt op og det forlyder, at man kan få fingre i et
billede af sit køretøj ved at kontakte klubbens webmaster

Tak til Anni/Kurt og Teddy for fine indlæg.
Husk der er også plads til dit indlæg.

Vel mødt til:

“SMKG´s 75 års jubilæumsløb”.
FDM DASU Classic 5
22. september 2019
Tillægsregler er vedhæftet.
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