
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. 9 – 2019 

Brøndby d. 26. september 2019 

Side 1. 

 
SMKG`s 75 års Jubilæumsløb. 
 
Sports Motor Klubben Gladsaxe havde påtaget sig opgaven at afvikle 5. afd. i FDM DASU Classic  
mesterskabet. Normalt køres disse løb om lørdagen, men der strittede løbskalenderen imod da der i 
Roskilde skulle afvikles DM i Rally, så det blev søndag d. 22. september vi skulle til Sjælland. Det var 
da lidt ”træls”, det var jo arbejdsdag for mange om mandagen, men sådan gik det slet ikke, det lille 
ord ”træls” måtte vi trække i os igen da løbsledelsen havde trukket start og mål over til Storebælt 
Camping og Feriecenter i Korsør og straks efter sidste hold var i mål blev aftensmaden serveret.  
Den sidste kartoffel havde knap nok forladt tallerknen inden der var resultater og  
præmie overrækkelse, så det blev slet ikke så ”træls” alligevel.  
Nå, men tilbage til starten, efter den tekniske kontrol, licens kontrol m.v. var der morgenkaffe,  
rundstykker, franskbrød med div. pålæg og oste til, ikke dårligt, og kl. 10:00 trillede første deltager 
ud på det 220 km. lange pålidelighedsløb og hverken bil eller mandskab var kommet op i arbejds 
temperatur inden første sekundetape indfandt sig lige nord for motorvejen, her fra op til Gammel 
Forlev, krydsede jernbanen et par gange og til Øster Stillinge og Bildsø, videre til Gørlev hvor der 
skulle køres den første af 2 førerprøver, et lukket område hvor der skulle køres lidt slalom og lidt 
rundt om nogle kegler. Straks videre mod nord til Lille Fuglede, øst forbi Ubby og til frokost pause 
ved Brugsen i Svebølle.  
 

Fortsættes næste side. 
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SMKG`s 75 års Jubilæumsløb.  
 
Fortsat fra forrige side. 
Her var der en del publikummer og efterhånden som deltagerne indfandt sig blev de præsenteret for 
de fremmødte, Brugsen var vært ved 3 stk. lækker smørrebrød samt en sodavand. Det var lige hvad 
vi trængte til.    
Fra frokostpausen i Svebølle blev vi så jaget op til Løgtved, videre til Eskebjerg og Føllenslev, til 
Havnsø og Fårevejle Kirkeby, videre gennem Veddinge og tilbage gennem Kårup Skov til kaffepause 
ved Dragsholm. Efter pausen videre ned til Skippinge og Snertinge, Bjergsted, Gammel Svebølle og 
Jorløse, gennem Ubby og til Bjerge, Agerup og vest forbi Gørløse og til Kirke Helsinge, Bildsø, Kirke 
Stillinge, ud til Frølunde Fed og Svenstrup. Så var vi ved at være i mål men skulle lige inden gennem 
den anden førerprøve inden vi igen landede ved Storebælt Camping og Feriecenter sidst på  
eftermiddagen. 
45 hold var tilmeldt løbet og da det samtidig var en afdeling af NEZ mesterskabet var der også hold 
til start fra Norge, Sverige, Finland og Tyskland. Rutebogen var klar og tydelig, dog lidt en skam at 
siderne ikke var hæftet ordentlig fast så det blev til et løst blade system, men så var der bare lidt 
mere at holde styr på. Dagen igennem var der nok at se til for både pilot og kortlæser, der skulle 
holdes ”på” hele tiden, og der var ikke råd til fejlkørsler. Stor ros til SMKG for et godt og  
veltilrettelagt løb samt en rigtig god forplejning dagen igennem. 
Teddy Simonsen.                                                                                                                                                                      

Tak til Teddy for endnu et indlæg. 
Husk nu, der er også plads til dit. 
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Så er der kun et løb tilbage af 2019 sæsonen.  
I år er det AAS med Hans Ole Nielsen i spidsen, der står for finaleløbet. 
 
Der er stadig mange der har mulighed for at vinde pokaler, så vi kan kun opfordre til at, alle  
tilmelder sig dette løb. Det vil være dejligt for de der skal have præmier/pokaler at, der er mange til 
at hylde dem, så vel mødt på Djursland den 26. oktober. 

AAS FINALE LØBET 
Lørdag den 26. oktober 2019 
6. afdeling af FDM DASU Classic 2019 

HUSK 
Vejsportsudvalget afholder torsdag den 3. oktober 2019 info- og dialogmøde vedr.  

forslag til reglementsændringer indenfor vejsportsudvalgets område. 
Sted: Carl Nielsen-Hallen, Lumbyvej 62, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev kl. 19.00 

Tilmelding til: Ole Skov, e-mail: skovbroby@gmail.com senest den 30. september. 


