AUTOSPORT
NR. 4 - 2019

DA NSK A U TOMOBI L SP OR TS U NI ON

Målgruppeinfo
Annnonceinfo
Tekniske krav

Hvad
bringer
2020?

Autosport kikker nærmer på,
hvilken retning bilsporten tager i de
forskellige discipliner i den kommende sæson

Danmarks eneste
bilsportsmagasin

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.

Autosport er Danmarks eneste bilsportsmagasin. Indholdet i magasinet rummer bl.a. interviews og portrætartikler, 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
M
Baneløb på asfalt og løst underlag
Race med fjernstyrede biler
Historisk bilsport
Bilorienteringsløb
Drag racing
Karting
Rally
etc.
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Da bilsport er en sport, der typisk involverer hele familien, læses hvert nummer af Autosport også af de andre familiemedlemmer, hvorfor magasinet når ud til godt 20.000 danskere.
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doptager fik jeg
fotograf-debut
ved en lille manøv
den lokale VW-for reprøve hos
første deltagere handler. De
kørte uden den
store dramatik,
men så smed en
kører sin Toyota
Starlet direkte
om på låget. Herefte
kontaktet af flere, r blev jeg
sig om køb af en som forhørte
tagelsen. Herved kopi med opind på, at der var blev jeg sporet
at få motorsport interesse for
på videobånd.”

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 mekanikere 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.
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Tre generationer af Pilgaard-klanen
samlet i værkstedet. På baghjulet
er det farfar Svend, bag bagvingen
sønnerne Jørgen og Henrik,
mens
sønnesønnerne Simon og casper
har taget opstilling langs bilen.

Udgivelsesterminer
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Med en sølvmedalje i formel
4 i år sikrede casper Pilgaard
sig for
anden gang på tre sæsoner
en medalje i formelsporten.

Åge keSeLer kIrkeTerP.

Åge keSeLer kIrkeTerP, MaLeNe
MaNDrUP, MOrTeN aLSTrUP.

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 benzin i blodet har medført utallige
muligheder for sponsorater i hård
valuta og/eller naturalier i form

Too fast to race
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af værkstedsfaciliteter og reservedelsstumper.
På hjemmeadressen ligger samtidig 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

@PILgaarDMOTOrS POrT

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 vågen, 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

autospoRt - nR. 6

@_caSPer_PILgaa rD

skrue i knallerter, motorcykler og
biler, men dåbsattesten var ikke
gammel nok til en rally-debut. Jeg
blev derfor hvirvlet ind i motocross-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

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 Subaru 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

ChevroLeT CAMA
ro frA 1969.
inTrodUCereT
soM eT ModTræK
To år TidLiGere
TiL fords UTro
byGGeT efTe
LiGT PoPULære
r sAMMe reCe
MUsTAnG.
PT, en LeT, biLLi
UnGdoMsbiL,
G oG MoTorsTæ
soM bLev soLG
rK
T Under devi
sUndAy, seLL
sen Win on
on MondAy.
de sTore biLfA
deLToG i sTor
briKKer
sTiL På drAG
rACinG-bAnern
e i UsA.
en sTor v8-M
oTor oG en LeT
biL vAr
PerfeKT TiL drAG
rACinG.

på motorsports-CV’et (!) – har
givet mig utallige spændende og
unikke oplevelser i både ind- og udland. Derfor så jeg jo helst, at mine
sønner blev sporet ind på denne
gren af den firhjulede motorsport.
Et af vores højdepunkter var oplevelsen som rallyteamet med flest
starter på det danske rally-juniorlandshold 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

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 nærmest eksploderet, og herudover

har rally også fået ekstra konkurrence internt i DASU (folkerace 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 fødselsdag. Derfor blev beslutningen,
at knægten som 7-årig debuterede i karting i Cadett Mini. Ikke
uventet har jeg på kartingbanerne
mødt mange rally-fædre i samme
nR. 6 - autospoRt

Autosport udkommer seks gange årligt. Det postomdeles, og læserne modtager magasinet på disse tidspunkter:
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Blæksprutten

#1 - ultimo februar
#2 - ultimo april
#3 - ultimo juni
#4 - ultimo august
#5 - ultimo oktober
#6 - medio december
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en gule Camaro
ejes
fan Pedersen, der af Stehar været
vild med dragrac
ing, siden
han fik kørekor
t. Flere forskell
ige
amerikanerbiler
har haft hans
navn på registre
ringsattesten, men
interessen blev
til at starte med
kun dyrket fra
ikke specielt komfor
tilskuerpladser
tabelt at skulle
ne på
banerne.
kravle over rør
og sætte
”I 2013 byttede
som er uden justerin sig i sædet,
jeg mig til den
gsmuligheder,
gule Chevrolet
men en gadebil
Camaro,” fortælle
– det kan man
r
han. ”Bilen var
ikke
komme uden om,
indregistreret og
at
godkendt til gaden,
er jo nummerplader det er, for der
på!
var der betalt afgift men samtidig
I de fem år Stefan
sTiGende siKKer
af
ombygn
Pederse
ingen til dragracing.”
n
har kørt med bilen,
”Indtil denne sæsonhedsKrAv
har jeg kørt
Med andre ord
hurtigere og hurtigeer den blevet
med en bøjle i
en perfekt bil,
bilen,
re for hvert år.
hvis man både
Faktisk er den
have kørt for hurtigt men efter at
vil køre
nu blevet så hurtig,
og på dragracebanern til iskiosken
at det kræver en
advarsler fra løbslede og fået et par
vognbog og et
re, har jeg
aldrig været mening e. Det har
godkendt bur for
monteret et bur,”
en, at Stefan
at køre alt, hvad
forklarer Stefan
Pedersen skulle
den kan. På norske
Pedersen.
have
Gardermoen
kun kunne bruges en bil, som
kørte han i år under
Hvad
til dragrace. Det
betyder
det her med
er først og fremme
for en kvart mile, 10 sekunder
advarsler så?
st
godt 402,33
og vi kører da også en gadebil,
meter. Så det var
”Det finurlige ved
en længere tur
ret heldigt at han
dragracing
gennem Aalborg
inden turen til
er, at man selv
s gader for at skyde
Norge havde fået
i verdens hurtigst
billederne til denne
monteret fuldt
e
sport faktisk kan
artikel. Det er
bur i stedet for
køre
den
bøjle, han hidtil
Klasserne er inddelt for stærkt.
havde kørt med...
autosport man kører, og ikke efter de tider,
nr. 5
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kører i. Min gule
Camaro kørte i
Norge 9,91 sekund
er og 217 km/t,
og skulle derfor
køre i klassen
Super Gas, hvor
breakout er 9,90
sekunder. Alle
typer
dragsters til gadebile biler – fra
r – er tilladt,

og det samme
gælder motorv
alget.
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.”

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

dragracer, des større
sikkerhedskrav. Derfor har
Stefan
også løbende foretage Pedersen
på den gule Chevrol t ændringer
et Camaro.
”Jeg har bygget
videre på den
eksisterende bøjle,
og der er mon-

teret rør, som følger
den øverste
del af forruden,
og der går rør langs
A-stolpen og ned
til
larer han og banker gulvet.” forkopbygning mange på rørene, hvis
andre bilsportkørere vil nikke
genkendende til.
Men de kender
ikke til – og bruger
ikke – en anden
sikkerh
ning, som er forbeho edsanordldt dragracing.
Bremseskærme
n.
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 hastigheden, som
afgør, om den skal
nr. 5 - autospo

rt

eR. LøBSfORMAND. MeST
ORMAND.

DeBUTANT. KLUB

7 ARRANgøR. DOMMeR. UDvALgSf gNeLSe,
T IKKe DeN BeTe

SNAR
AKTIv. DeR eR
e På SøReN BOy
KUNNeT SæTT
MAN IKKe hAR
e eND 25 åR I
NeM SINe MeR
hOLST, fOR IgeN
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SPOR
MRc-
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e medlem af
siger det 41-årig
Club. ”Jeg har
del af dansk
Brøndby Racing
den organiserede
at
at hvis jeg vil
en tendens til
altid haft det sådan, så siger jeg
bilsport har vi
om,
Der er dem,
have lavet noget
sætte folk i kasser.
til
stillede jeg op
deres biler og kører
det, og derfor
d
som skruer på
er
så
Og
jeg blev forman
Og
i løbene.
bestyrelsen.
race med dem
til at arrangere
rer løbene og
har været med
og
.
dem, som arrange
af de mange
det organisatoriske
løb og løse nogle
tager sig af alt
det store overlap
opgaver.”
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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-se
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kunne Porsche-køreren høste en ny
triumf
med verdensmesterskabet for GT-kører
e

Annnonceformater i Autosport

Halvside
Lodret
Bredde: 80 mm
Højde: 265 mm

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 udarbejdet.

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”.
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Halvside
Vandret

1/8-del side
Bredde: 90 mm
Højde: 60 mm

Bredde: 185 mm
Højde: 130 mm

Kvartside
Lodret
Bredde: 90 mm
Højde: 130 mm

Kvartside
Vandret
Bredde: 185 mm
Højde: 60 mm

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

Vigtigt for helsidesannnoncer
Produktion i Publisher
Ved helsidesannonce skal man anvende den Publisher-skabelon, som DASU har udarbejdet.
Produktion i InDesign
Ved helsidesannonce skal man under Kontrolmærker og beskæring sætte flueben i ”Skæremærker” og angive værdien 3
mm i ”Beskæring”.

