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Udgivelsesterminer
Autosport udkommer seks gange årligt. Det postomdeles, og læserne modtager magasinet på disse tids-
punkter:

#1 - ultimo februar
#2 - ultimo april
#3 - ultimo juni
#4 - ultimo august
#5 - ultimo oktober
#6 - medio december

Danmarks eneste 
bilsportsmagasin
Autosport er Danmarks eneste bilsportsmagasin. Indholdet i magasinet rummer bl.a. interviews og por-
trætartikler, tekniske baggrundsartikler, debatartikler og specialtemaer med praktiske råd og vejledning til 
bilsportens aktive. Alle artikler har en dansk vinkel.

Magasinet beskæftiger sig med alle grene af bilsporten:
International bilsport som Formel 1 og Le Mans
Baneløb på asfalt og løst underlag
Race med fjernstyrede biler
Historisk bilsport
Bilorienteringsløb
Drag racing
Karting
Rally
etc.

De læser Autosport
Autosport er det officielle magasin for Dansk Automobil Sports Union, der er hovedorganisation for al 
organiseret bilsport i Danmark. Magasinet sendes til omkring 8.000 medlemmer, der er medlem af en af de 
små 100 klubber, der er tilknyttet Dansk Automobil Sports Union.

Læserne af Autosport er danskere, som har en større interesse og et dybere engagement i bilsporten end 
den gennemsnitlige dansker. Læserne er ofte selv aktive i bilsporten, enten som kørere eller som meka-
nikere og frivillige i sporten. De nøjes ikke med at følge bilsporten gennem medierne, men er flere gange 
årligt selv til stede på baner og ved løb.

Da bilsport er en sport, der typisk involverer hele familien, læses hvert nummer af Autosport også af de an-
dre familiemedlemmer, hvorfor magasinet når ud til godt 20.000 danskere.
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Autosport kikker nærmere på de sportslige 

planer for den kommende sæson - og giver 

dig en guide til, hvordan du kommer i form 
til sæsonstart
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Vejen mod toppen

Rasmus Sørensens vej mod 
succes og pokaler har været lang. 

Belagt med grus og asfalt. 
Og mange forskellige biler.
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Michael Christensen
verdensmester

Et år efter sin historiske Le Mans-sejr kunne Porsche-køreren høste en ny triumfmed verdensmesterskabet for GT-kørere
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Peter Mortensen & co. har produceret mere end 1000 TV-programmer, som er sendt på Eurosport, Motors TV, DR, TV2, TV2 Zulu, TV3 Sport, TV2 Regionerne, Kanal 6, TV Danmark med flere – og er udgivet på DVD, Blu-ray samt internet-streaming. Videoproduktion er en spændende og kreativ – men hård – branche at bide skeer 

med: ”TV-kanalerne betaler ikke en eneste krone eller euro for de motorsports-udsendelser, som bliver vist i fjernsynet. Gra-tis-konceptet er dog ikke  det samme som publice- rings-garanti,” konstaterer Peter Mortensen. ”I lighed med mas- ser af andet PR-arbejde bygger TV-mulighederne på årelangt respektfuldt ping-pong-sam- arbejde, hvor vi tilstræber at 

doptager fik jeg fotograf-debut ved en lille manøvreprøve hos den lokale VW-forhandler. De første deltagere kørte uden den store dramatik, men så smed en kører sin Toyota Starlet direkte om på låget. Herefter blev jeg kontaktet af flere, som forhørte sig om køb af en kopi med op-tagelsen. Herved blev jeg sporet ind på, at der var interesse for  at få motorsport på videobånd.”

M otorsportsildsjælen Pe-ter Mortensen har taget hele tech-rejsen siden 1983. Ikke fra baghjulstræk og karburatorer til firhjulstræk og indsprøjtning. Men fra analoge VHS-bånd over superkompakte digitale onboard-kameraer til programmer streamet på nettet.”Video-rejsen startede på en græsskrænt i Ålestrup. Med et lejet kamera og min egen bån-
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men hovedsigtet er selvfølgelig at præsentere motorsporten på en sober måde. Vi prøver på at ramme et så bredt publikum som muligt. I al beskedenhed har vi god feedback fra vores primære samarbejdspartnere TV3 Sport og TV2-Regionerne. De er desuden pænt motiveret for genudsendelser – normalt 4-5 gange – så vores program-mer bliver sendt gennemsnitligt mindst éen gang om dagen – året rundt.”
En uovertruffen næstkom-

manderende i Race Media er Henning Smed, som har været med på næsten hele video-rej- sen. Ligesom chefen har den tidligere økonomiløbskører den samme godmodige og under-spillede jyske humor, som har bestået sine prøvelser på utallige produktions-rejser i Danmark og i Europa: ”I lighed med andre inkarnerede fotografer sigter Peter altid efter at få det næste unikke skud i video-kassen. Han har da også fortalt mig Forhåbentlig får jeg aldrig stjålet mit video-kamera, når råbåndet stadig sidder i. Så vil jeg virkelig græde snot i flere dage…”
EN SVENSK MØDDING”Som fotograf skal man blive overfaldet af vandsprøjt fra rallybilerne. Ellers står man for langt væk fra de spektakulære snapshots. En af de mere spe-cielle oplevelser sammen med Peter var en reportagetur til South Swedish Rally. I nattens mulm og mørke rendte vi rundt som siamesiske tvillinger, Peter med et strømkrævende video- apparat og mig sammenbundet med ledninger og et tungt bil-batteri. Vi rundede bagsiden af en gård og trampede gennem en meget stor vandpyt. Vi nåede frem i tide til første rallybil, men fandt samtidig ud af, at vi  lugtede fælt af ajlen fra den svenske mødding. Men heldigvis kørte vi i Peters bil!”

Brodcast, red), som ikke er helt gratis – hverken at købe eller at leje. Som et lille video-pro-duktionsfirma er vi derfor ikke konkurrencedygtige nok på prisen, såfremt vi skulle tage dette spring.”
”Vi har styret video-redigerin-gen ud fra et motto om Hellere noget daggammelt, som er stram-met op til godt TV frem for noget nyt, som er gabende langt og kede-ligt. Der bliver samtidig puttet lidt humor ind i speakningen, 

overlevere et interessant og professionelt video-produkt. Seertal er alfa og omega i TV-kommunikation, og i al beskedenhed ligger vi i den gode ende af seer-statistikken.”
GENNEMREDIGEREDE INDSLAGKonceptet for Race Media har altid været gennemredigerede video-indslag frem for live-tv. ”TV-udsendelser i real time fordrer en OB-vogn (Outside 

Rally set med videoøjne
Det kræver sin mand – eller sine mænd – at levere velredigerede 
TV-produktioner til nettet og de danske TV-kanaler.

@RACENETTV.DK

ÅGE KESELER KIRKETERP.

JOKUM TORD LARSEN,  ÅGE KESELER KIRKETERP.
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med mål for øje,” siger Nikolaj 

Korsgaard. ”De fleste børn  

synes jo, at det er fedt at suse 

afsted i karten, men det er 

vigtigt, at forældrene også 

involverer dem i alt det, der 

foregår før og efter et løb.”

”Som forælder kan man 

løse de fleste udfordringer for 

sit barn, men lad den unge 

selv udvikle sig og gøre sig 

nogle erfaringer. Det kan være 

rengøringen af karten efter 

et løb. Eller den sponsor, der 

sport og have ketcher eller fod-

boldstøvler på bagagebæreren. 

I motorsport kan barnet ikke 

selv komme til banen, men 

skal transporteres. Og det skal 

udstyret også. Der skal bruges 

tid og penge, så forældrene er 

mere til stede og er tættere på 

end i andre sportsgrene.”

KIK PÅ DIT BARN

Både Helle Carlsen og Nikolaj 

Korsgaard understreger vig-

tigheden af, at barnet skal være 

i centrum i den sport, han eller 

hun driver.

”Som forælder skal du tage 

udgangspunkt i, hvad der er 

godt for dit barn og ikke dig 

selv. Det er lysten, der skal 

drive værket, så barnet synes, 

at det er fedt at køre kart,” siger 

Helle Carlsen. ”Der er børn, 

som har et åbenlyst talent 

indenfor sporten, og dem, som 

ikke har. I begge tilfælde gælder 

det, at hvis børnene bliver 

udsat for et unødvendigt pres 

fra forældrene eller omgivel-

serne, opnår de ikke succes. 

Uanset om det er på vej mod 

en karriere i sporten eller et 

meningsfuldt idrætsliv.”

”Det kan gøres simpelt: 

Kik på dit barn og se, om det 

Det skal være sjovt at 

dyrke sport. Men det er 

ikke alle, der oplever det 

sådan. Navnlig ikke de yngste 

indenfor sporten. Fordi en 

forælder står på sidelinjen og 

med råb, tegn og fagter sætter 

sit præg på junior.

”Der findes ambitiøse 

forældre i alle idrætter,” siger 

Helle Carlsen, der er konsulent 

i Danmarks Idrætsforbund 

indenfor området bredde og 

motion. ”Hvis forældrene 

sætter deres egne ambitioner 

på børnenes vegne over barnets 

velbefindende, sker det mod-

satte: at barnet mister moti-

vationen. Heldigvis er langt 

størstedelen af idrætsforældre 

optaget af, at deres barn trives 

og har det sjovt med deres 

idræt.”
Men tro nu ikke, at det bare 

er noget, som sker onsdag aften 

på en fodboldbane. Det sker 

også i motorsporten. Og måske 

endda i et højere omfang end i 

andre idrætter.

”Motorsport er specielt, fordi 

det er en sport, der kun kan 

lade sig gøre, hvis familien er 

med og bakker op om barnet,” 

siger Nikolaj Korsgaard. Han er 

selvstændig sportspsykolog og 

har arbejdet med kartingkørere 

og motorsport i snart 15 år – 

de sidste ti år tilknyttet DASU’s 

talentudviklingsprogram.

”I fodbold, svømning og bad-

minton kan barnet selv sætte 

sig på sin cykel og køre til sin 

smiler dagligt. Det er en vigtig 

indikator. Trives dit barn uden-

for gokartbanen? Eller er der 

mislyde, for så skal man tænke 

sig om som forælder.”

De unges kartingliv foregår 

ikke kun med speederen i bund 

på et stykke asfalt. Det foregår 

også andre steder. Og her er 

børnenes involvering måske 

endda endnu vigtigere.

”Mange motorsportsforældre 

har et højt energiniveau, er 

ambitiøse og vant til at arbejde 

Gokartfædre
Vi kender dem godt. De forældre, der har store forventninger til deres børn. 

Eller som lægger et stort pres på dem. Og helt glemmer deres barns basale 

lyst til sporten. Autosport har kikket på fænomenet og kommer med nogle 

råd til, hvordan du som forælder styrker dit barns glæde ved sporten. Og 

din egen glæde.

JOKUM TORD LARSEN.

MORTEN ALSTRUP.
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skal have en tak på mail eller 

et besøg. Der er vigtigt, at 

forældrene også sluser dem ind 

i dette arbejde. Det giver en god 

udvikling af den unge kører. Vi 

har i DASU mange eksempler 

på gode robuste kørere, som 

kan klare en salgstale, selv om 

de ikke er særligt gamle.”

Motorsporten giver også  

nogle værdier, man som 

forælder bør prioritere.

”Man kommer tættere 

på sit barn, fordi man som 

forælder har flere roller,” siger 

Helle Carlsen. ”Der er jo nogle 

forældreværdier, som bliver 

overført. Der er mulighed for at 

skrue noget sammen. Det kan 

man tage som et plus. Noget 

man kan snakke om udenfor 

banen. Teknik og klargøring af 

karten.”

MENINGSFULD HVERDAG

Men hverdagen skal også 

rumme andet, hvis det unge 

kartingbarn skal havde det godt 

med sin sport. 

”Fodboldspilleren Preben 

Elkjær er et godt eksempel. 

Han har sagt, at børn skal have 

lov til at kravle, springe og 

svømme,” siger Helle Carlsen. 

”Det bringer sjældent noget 
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Historien om et fornuftigt generationsskifte

Pilgaard, dyrkede rally på topplan 
gennem utallige år. Jeg er således 
blevet fortalt, at jeg som lille purk 
flere gange havde svært ved at 
falde i søvn, når far var ude at køre 
motorløb. Derfor forblev jeg vå-
gen, indtil rallyteamet kom hjem. 
Jeg skulle så lige have en kort tur 
i rallybilen, før jeg var klar til at 
falde i søvn!”

Jørgen Pilgaard konstaterer 
omkring sin debut i motorsport: 
”Jeg fik tidligt interesse for at 

skrue i knallerter, motorcykler og 
biler, men dåbsattesten var ikke 
gammel nok til en rally-debut. Jeg 
blev derfor hvirvlet ind i moto-
cross-miljøet, ind til jeg i 1983 fik 
kørekort, og derefter startede op i 
manøvreprøver med en VW Golf. 
Samme år blev jeg dansk mester i 
50 cm3 speedway!”

160 rALLyer
I 1986 fik Ryomgaard-knægten 
sin debut i rally, og kørte alle 

af værkstedsfaciliteter og reserve-
delsstumper.

På hjemmeadressen ligger sam-
tidig en Statoil-tank, som mutter, 
Edith, styrede med sikker hånd 
frem til 1995. Dette har været et 
lokalt klubhus for motorsporten, 
hvor der er blevet byttet utallige 
historier gennem tiden.

Sønnesønnen, Casper Pilgaard, 
har interesseret sig for motorsport 
i længere tid, end han næsten 
selv kan huske: ”Min far, Jørgen 

G ennem de sidste 30-40 
år har midtdjurlandske 
Ryomgaard og den lokale 

bilforhandler, Svend Pilgaard, 
været omdrejningspunktet for 
motorsport. Rally, rallycross, 
karting og asfaltbanesport – dog 
ikke samtidig. Fatter Svend fik 
aldrig selv kørt motorløb, men 
sønner og sønnesønner med ben-
zin i blodet har medført utallige 
muligheder for sponsorater i hård 
valuta og/eller naturalier i form 

@PILgaarDMOTOrSPOrT @_caSPer_PILgaarD

Åge keSeLer kIrkeTerP. Åge keSeLer kIrkeTerP,  MaLeNe MaNDrUP,  MOrTeN aLSTrUP.
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den fæLLes moTorsPorTs-inTeresse hAr VirKeLiG TyKneT fAmiLie-bLodeT hos medLemmerne Af PiLGAArd-KLAnen, hVor den ynGre GenerATion hAr VALGT Andre disciPLiner end den æLdre.

EM-sølvmedaljer på pokalhylden 
er et godt tilbagebliks-minde…”

Samtidig kan djurslændingen se 
tilbage på en bemærkelsesværdig 
udvikling siden sin egen debut udi 
rallysporten: ”Gennem de sidste 
20-30 år er fritids-paletten nær- 
mest eksploderet, og herudover 
har rally også fået ekstra konkur-
rence internt i DASU (folker-
ace og crosskart). Af naturlige 
årsager (kørekortskravet, red.) 
kan rallysporten heller ikke 

matche strømpilen, hvor mange 
sportsgrene markant har sænket 
debutalderen.”

Rally på topplan er ikke altid 
det bedste dating-argument: 
”Lidt hovedregning afslørede, at 
rallydebuten for Casper først blev 
en bonusgave på min 50 års fød-
selsdag. Derfor blev beslutningen, 
at knægten som 7-årig debutere-
de i karting i Cadett Mini. Ikke 
uventet har jeg på kartingbanerne 
mødt mange rally-fædre i samme 

på motorsports-CV’et (!) – har 
givet mig utallige spændende og 
unikke oplevelser i både ind- og ud-
land. Derfor så jeg jo helst, at mine 
sønner blev sporet ind på denne 
gren af den firhjulede motorsport. 
Et af vores højdepunkter var ople- 
velsen som rallyteamet med flest 
starter på det danske rally-junior-
landshold i 1989-93, hvilket bl.a. 
bød på de snoede bjerg-prøver i 
Rallye Monte-Carlo samt fire af de 
højst rangerende EM-rallies. Tre 

DM-rallyer (minus et enkelt) frem 
til og med 2003. Dette resulterede 
i mange DM-medaljer af forskellig 
karat. DM-satsningen foregik 
primært i Peugeot, og sluttede af 
med en enkelt 4WD-sæson i Suba-
ru Impreza WRX Sti i 2008.

Både Casper – og hans lillebror 
Simon – fremviste stor interesse 
for motorsport, og det fik naturligt 
nogle tanker i sving omkring 
generationsskiftet hos far Jørgen: 
”Rallysporten – med 160 styk løb 

Tre generat ioner  af  Pi lgaard-klanen samlet  i  værkstedet.  På baghjulet er  det  farfar  Svend,  bag bagvingen sønnerne Jørgen og Henrik ,  mens sønnesønnerne Simon og casper har  taget  opsti l l ing langs bi len.

Med en sølvmedal je  i  formel  4  i  år  s ikrede casper Pi lgaard sig  for anden gang på tre sæsoner en medal je  i  formelsporten.
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kører i. Min gule Camaro kørte i Norge 9,91 sekunder og 217 km/t, og skulle derfor køre i klassen Super Gas, hvor breakout er 9,90 sekunder. Alle typer biler – fra dragsters til gadebiler – er tilladt, 

ikke specielt komfortabelt at skulle kravle over rør og sætte sig i sædet, som er uden justeringsmuligheder, men en gadebil – det kan man ikke komme uden om, at det er, for der er jo nummerplader på!I de fem år Stefan Pedersen har kørt med bilen, er den blevet hurtigere og hurtigere for hvert år. Faktisk er den nu blevet så hurtig, at det kræver en vognbog og et godkendt bur for at køre alt, hvad den kan. På norske Gardermoen kørte han i år under 10 sekunder for en kvart mile, godt 402,33 meter. Så det var ret heldigt at han inden turen til Norge havde fået monteret fuldt bur i stedet for den bøjle, han hidtil havde kørt med... 

d en gule Camaro ejes af Ste-fan Pedersen, der har været vild med dragracing, siden han fik kørekort. Flere forskellige amerikanerbiler har haft hans navn på registreringsattesten, men interessen blev til at starte med kun dyrket fra tilskuerpladserne på banerne.
”I 2013 byttede jeg mig til den gule Chevrolet Camaro,” fortæller han. ”Bilen var indregistreret og godkendt til gaden, men samtidig var der betalt afgift af ombygnin-gen til dragracing.”

Med andre ord en perfekt bil, hvis man både vil køre til iskiosken og på dragracebanerne. Det har aldrig været meningen, at Stefan Pedersen skulle have en bil, som kun kunne bruges til dragrace. Det er først og fremmest en gadebil, og vi kører da også en længere tur gennem Aalborgs gader for at skyde billederne til denne artikel. Det er 

sTiGende siKKerhedsKrAv”Indtil denne sæson har jeg kørt med en bøjle i bilen, men efter at have kørt for hurtigt og fået et par advarsler fra løbsledere, har jeg monteret et bur,” forklarer Stefan Pedersen.
Hvad betyder det her med advarsler så? 
”Det finurlige ved dragracing er, at man selv i verdens hurtigste sport faktisk kan køre for stærkt. Klasserne er inddelt efter de tider, man kører, og ikke den bil, man 

Too fast to race

MORTeN NøRgAARD.

MORTeN NøRgAARD.
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ChevroLeT CAMAro frA 1969. inTrodUCereT To år TidLiGere 
soM eT ModTræK TiL fords UTroLiGT PoPULære MUsTAnG. 

byGGeT efTer sAMMe reCePT, en LeT, biLLiG oG MoTorsTærK 
UnGdoMsbiL, soM bLev soLGT Under devisen Win on sUndAy, seLL on MondAy. de sTore biLfAbriKKer 

deLToG i sTor sTiL På drAGrACinG-bAnerne i UsA. en sTor v8-MoTor oG en LeT biL vAr PerfeKT TiL drAGrACinG.

teret rør, som følger den øverste del af forruden, og der går rør langs A-stolpen og ned til gulvet.” fork-larer han og banker på rørene, hvis opbygning mange andre bilsport-kørere vil nikke genkendende til. Men de kender ikke til – og bruger ikke – en anden sikkerhedsanord-ning, som er forbeholdt dragracing. Bremseskærmen.

LATTerGAs
Den kræves på alle biler med sluthastighed over 240 km/t for en kvart mile og 200 km/t for en ottendedel mile. Det er altså has-tigheden, som afgør, om den skal 

Det betyder dog ikke, at man ikke kan køre mere, hvis man kom-mer under breakout. For der findes også klasser, hvor breakout er lavere, men hvor sikkerhedskravene derfor også er højere. Jo hurtigere 

og det samme gælder motorvalget. Det gælder bare om at komme så tæt på 9,90 som muligt uden at underskride tiden. Så derfor kan man faktisk godt være too fast to race i dragrace.”

dragracer, des større sikkerheds- krav. Derfor har Stefan Pedersen også løbende foretaget ændringer på den gule Chevrolet Camaro.”Jeg har bygget videre på den eksisterende bøjle, og der er mon-

Too fast to race

DeBUTANT. KLUBfORMAND. MeSTeR. LøBS- 

ARRANgøR. DOMMeR. UDvALgSfORMAND. 

AKTIv. DeR eR SNART IKKe DeN BeTegNeLSe, 

MAN IKKe hAR KUNNeT SæTTe På SøReN BOy 

hOLST, fOR IgeNNeM SINe MeRe eND 25 åR I 

MRc-SPORTeN, hAR hAN PRøveT DeT MeSTe.

Blæksprutten

autosport - nr. 326

TeKST:  MORTeN ALSTRUP.

fOTO:  JOKUM TORD LARSeN.

siger det 41-årige medlem af 

Brøndby Racing Club. ”Jeg har 

altid haft det sådan, at hvis jeg vil 

have lavet noget om, så siger jeg 

det, og derfor stillede jeg op til 

bestyrelsen. Og jeg blev formand 

og har været med til at arrangere 

løb og løse nogle af de mange 

opgaver.”
”Jeg blev på et tidspunkt 

medlem af MRC-udvalget og blev 

sågar også formand. Jeg har været 

løbsleder og dommer samtidig 

med, at jeg også har været aktiv 

kører.”

I den organiserede del af dansk 

bilsport har vi en tendens til at 

sætte folk i kasser. Der er dem, 

som skruer på deres biler og kører 

race med dem i løbene. Og så er 

dem, som arrangerer løbene og 

tager sig af alt det organisatoriske. 

Sjældent er der det store overlap 

mellem de to kasser, men en, som 

har haft ben i begge lejre, er Søren 

Boy Holst. Der er stort set ikke 

den post indenfor MRC-sporten, 

han ikke har bestridt.

”Det var i klubben, at mit 

organisatoriske arbejde startede,” 
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var mekanikere og kørere, men jeg 

kørte mere og mere race.”

Den unge Holst viste sig at være 

ferm med fjernbetjeningen, og der 

gik ikke lang tid, inden de første 

pokaler var i hus. 1996 blev hans 

bedste sæson.

”Det år kørte jeg i 1:10 forhjuls- 

trækkerklassen, hvor jeg vandt 

Tamiya-VM i Japan og Tamiya-EM 

i Schweiz. Det var en kæmpe 

oplevelse,” husker han. ”Pokalerne 

derfra står stadig fremme i stuen, 

men det gør resten stort set ikke. 

Da jeg nåede 500, stoppede jeg 

kan man blive skudt i skoene, at 

man gør det for personlig vinding. 

Men vi har altså en sport og en or-

ganisation, hvor der er kort vej til 

beslutningerne. Hvis man sætter 

sig ned, læser reglerne og skriver 

til udvalget, sker der noget. Står 

man i hjørnet og hyggebrokker 

sig, sker der ikke noget.”

START På 
PARkeRInGSPLAdSen

Som så mange andre aktive 

indenfor MRC-sporten var det 

parkeringspladsen udenfor 

barndoms-hjemmet, at det hele 

startede.
”Den 24. januar 1990 købte 

jeg min første bil,” husker Søren 

Boy Holst. ”En af mine forældres 

venner var i trediverne og sagde, 

at det kunne være sjovt at købe 

en bil. Og jeg havde stået med 

snuden op ad vinduerne hos 

Rødovre Hobby, så jeg var let at få 

med. Vi købte en bil og byggede 

den om aftenen hos ham. Vi 

havde en kasse, hvori vi hver især 

smed 20 kroner om måneden til 

stumper. Det blev til, at vi begge 

At have forskellige kasketter på 

giver knubs. Og dem har Søren 

Boy Holst også fået.

”Det er svært at være på begge 

sider af skrivebordet, for man får 

af og til nogen på snuden,” siger 

han. ”Men jeg har den holdning, 

at hvis ikke nogen gør noget, så 

sker der heller ikke noget.”

”Hvis først man blander sig, 

vil nogle være enige, og andre 

vil være uenige. Sidder man i 

udvalget og finder ud af, at et 

bestemt dæk fungerer bedst, og at 

det derfor skal bruges i en klasse, 



Annnonceformater i Autosport

Tekniske krav til annnoncer
Alle annoncer skal leveres som trykklare PDF-filer.

Produktion af annoncer i Publisher
Ved eksporten skal man i Indstillinger vælge ”Trykkemaskine”.
Hvis der er tale om en helsidesannonce, skal man anvende den Publisher-skabelon, som DASU har udarbej-
det.

Produktion af annoncer i InDesign
Ved eksporten skal man under Generelt vælge ”Trykkvalitet”.
Hvis der er tale om en helsidesannonce, skal man endvidere under Kontrolmærker og beskæring sætte 
flueben i ”Skæremærker” og angive værdien 3 mm i ”Beskæring”.

Halvside
Lodret
Bredde: 80 mm
Højde: 265 mm
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1/8-del side
Bredde: 90 mm
Højde: 60 mm

Kvartside
Lodret
Bredde: 90 mm
Højde: 130 mm

Kvartside
Vandret
Bredde: 185 mm
Højde: 60 mm

Halvside
Vandret
Bredde: 185 mm
Højde: 130 mm



Helside
Lodret
Bredde: 210 mm plus 3 mm til beskæring
Højde: 297 mm plus 3 mm til beskæring

Vigtigt for helsides-
annnoncer
Produktion i Publisher
Ved helsidesannonce skal man anvende den Publisher-skabe-
lon, som DASU har udarbejdet.

Produktion i InDesign
Ved helsidesannonce skal man under Kontrolmærker og be-
skæring sætte flueben i ”Skæremærker” og angive værdien 3 
mm i ”Beskæring”.


