
Fortæl om klubbens kommende løb, arrangement eller kursus 

DASU’s klubber har mulighed for at indrykke helsidesannoncer i Autosport for blot 1.000 kr. - mindre end 
en fjerdedel af prisen for  kommercielle annoncører. Eneste krav til annoncen er, at den omhandler et løb, 
arrangement, kursus eller en anden sportslig aktivitet i DASU-regi. Der er maksimalt plads til fem kluban-
noncer pr. nummer. Prisen er uden moms og klubben modtager en nota via den normale DASU-afregning. 
Autosport udkommer seks gange årligt: ultimo februar, april, juni, august og oktober samt medio december.

Nå alle DASU-medlemmerne

Praktisk info

Klubbens annonce bookes ved at 
sende en mail til autosport@dasu.dk. 

Herefter aftales de praktiske detaljer såsom 
tekniske krav til materialet direkte med klubben.

 #1 / 2020 #2 / 2020  #3 / 2020 #4 / 2020 #5 / 2020 #6 / 2020
      

   Bookning af annonce: 27/1 16/3 25/5 27/7 28/9 9/11
      

  Levering af annonce: 10/2 30/3 8/6 10/8 12/10 23/11
      

  Levering i postkasserne: 28/2 24/4 26/6 28/8 30/10 11/12

Den 2. november 1959 blev 
Sydsjællands Automobil Klub 
grundlagt på en stiftende ge-
neralforsamling, og siden da 
har klubben været med til at 
sætte bilsporten på landkortet, 
ikke bare på Sydsjælland, men 
blandt aktive fra hele Danmark.
Allerede i 1960 afviklede klub-

1959 2019

ben sit første Gjønge Rally – et 
løb, der hurtigt skulle blive et 
fyrtårn i dansk rallysport. I tres-
serne så også Operation Nord-
falster dagens lys, og med bl.a. 
det navnkundige brugsuddeler-
par Agnete og Poul Jensen i spid-
sen blev det et af de mest tra-
ditionsrige bilorienteringsløb, 

hvor det endda fik NM-status.
I 2003 startede et nyt kapi-
tel i Sydsjællands Automo-
bil Klubs historie, da Vor-
dingborgs borgmester Bent 
Pedersen sammen med Tom 
Kristensen og Jonas Hansen 
klippede snoren over til vores 
nye kartingbane i Barmosen.

Nu kan Sydsjællands Automobil Klub så fejre sit 60 års jubilæum, og i denne anledning vil vi gerne indbyde 
nuværende og tidligere medlemmer, motorsportsvenner og forretningsforbindelser, samarbejdspartnere 
og venner af klubben til:

Jubilæumsreception og åbent hus 
Søndag den 3. november kl. 13.00-17.00

Klubhuset på Mosegårdsvej 20B, 4760 Vordingborg (Gokartbanen)

Karting  •  Orienteringsløb  •  Rally
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ACTION! ACTION! ACTION! ACTION! ACTION! 

KOM TIL : 

JYDECUP 2018 
 

 

 
 

 

 

JYDECUP KØRES SOM ET ÅBENT LØB OVER 3 AFDELINGER PÅ FØLGENDE BANER:  

ALS — SØNDERSØ — GRINDSTED  

DER VIL SNAREST UDKOMME REGLEMENT FOR AFVIKLING 

 

KOM OG VÆR EN DEL AF JYDECUP  

VI GLÆDER OS TIL AT SE DIG!! 

AGK 5-6 MAJ 
SKK 25-26 AUG. GGK 22-23 SEP. 

Jydecup køres som et åbent løb over fire afdelinger. Der vil snarest udkomme et 

reglement for afvikling, men vi glæder os allerede nu til at se dig på følgende dage:

4.-5. maj • Als
18.-19. maj • Grindsted

7.-8. september • Søndersø
26.-27. oktober • Vojens

RALLYCROSS

Køb din billet på mnj.dk

PÅ NYSUMBANEN

LØRDAG D. 1. JUNI 2019

SØNDAG D. 2. JUNI 2019

Årets motorsports oplevelse! 

Følg vores facebookside - Motorsport Nordjylland!

22. JUNI 2019
17TH  CLASSIC CAR CHALLENGE
17TH  CLASSIC CAR CHALLENGE22. JUNI 2019

www.dhmc.dk

3. afd. af FDM DASU Classic 2019 

4. afd. af DHMC Classic Tour 2019

Er du ny, kan du starte 
i begynderklassen  

til halv pris!

Tillægsregler, info og tilmelding på www.dhmc.dk


