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AAS Finale Løbet 2019.

Sæsonen lakker mod enden men inden det hele sluttede var der lige finale løbet i FDM DASU Classic
mesterskabet der skulle køres og her havde Aarhus Automobil Sport påtaget sig opgaven og må sige at
opgaven blev løst til alles tilfredshed, der var blandt deltagerne stor tilfredshed med løbet der blev afviklet
under svære forhold (det regnede hele dagen) og det var meget glat og fedtet ude på de små veje.
Den tekniske kontrol og licens kontrol m.v. var hurtigt overstået og efter morgen kaffen rullede første
deltager kl. 10:00 ud over kantstenen ved Lime Forsamlingshus, ud på den ca. 210 km lange tur hvor kun
32 hold var mødt til start. Skuffende at ikke flere hold mødte op.
Fra Lime kørte vi lidt mod nord og så ned til Mygind og
Søby, over til Halling, Røved og op til Stobdrup Gårde,
videre op til Hvalløs, under motorvejen og mod syd til
Hadbjerg og Ødum hvor der var en lille pause.
Fra pausen i Ødum over til Grundfør, Ølsted og Trige og ned
til Lisbjerg, mod nord til Elev, Hjortshøj og Skødstrup,
Krajbjerg, gennem Sophie Amaliegård Skoven og til Karlby,
Skørring og til frokost pause i forsamlingshuset i Lime.
Efter en dejlig frokost kørte vi så til Hørning, Ammelhede,
Osekær, Fløjst, Fausing, Liltved, Auning og til kaffe pause
ved Dagli Brugsen i Pindstrup.
Efter kaffe og strække ben pause i Pindstrup ledte rutebogen
os ned gennem Sandmark Skov og til Mørke og Fårup, Ugelbølle, Bale, op til Hvilsager, Hejlskov og
Kastrup, mod nord til Ring, over til Oust og til mål i Forsamlingshuset i Lime hvor sidste hold indfandt sig
lidt efter klokken slog 17:00.
Et krævende og spændende finale løb indeholdende 26 sekund etaper med en længde på ca. 109 km. og
40 hemmelige tidskontroller var nu kørt til ende og inden for i forsamlingshuset ventede der os en lækker 3
-retters menu og efter forretten blev vinderne af løbet hyldet. Efter hovedretten var der så overrækkelse af
pokaler til årets mestre i FDM DASU Classic mesterskabet, overrækkelse af pokal i FDM DASU Classic hold
konkurrencen samt overrækkelse af vandrepokal til bedste Touring hold.
Stort tillykke til de forskellige vindere.
Endnu en sæson er afsluttet, der er blevet afviklet nogle gode løb hen over året, dog manglede der lige lidt
flere hold i de sidste par løb, men ellers, tak for i år og på gensyn.
Teddy Simonsen.
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En rigtig efterårsafslutning!
Så blev det finale dag for FDM DASU Classic, helt eksakt lørdag den 26. Oktober, hvor AAS/Århus var
værter for årets afslutning af turneringen.
Et ”magert” felt på 32 deltagere fra hele landet, heraf halvdelen der var eksperter, gjorde turen til start i
Lime, nord for Århus.
Til jer, som fravalgte finaleløbet – der gik I glip af en rigtig
god dag!
Med Hans Ole og Niels som løbslæggere og med erindringer
om gode oplevelser fra tidligere år, kører man til Århus med
høje forventninger om et spændende og tempofyldt løb. Og
det holdt helt stik!
Solen udeblev, men til gengæld var sluserne stort set åbne
hele dagen – silende regn, som for nogle af os, herunder
også tidskontollerne, blev en lidt våd fornøjelse inde i bilen.
Vilkårene, vil mange nok sige, når man kører i en klassisk bil
med aftageligt tag og en hvis udluftning mellem vinduer og
tag.
En våd løbsdag giver dejlige ”stille” veje at køre løb på. Vi kan i hvert fald ikke klage over trafikale
problemer så som landbrugsmaskiner samt havefolk på vej til genbrugspladsen med affald.
Vi kan i det hele taget slet ikke klage over løbet, som bare var veltilrettelagt.
Skulle vi alligevel give et lille ”grynt” så måske en smule mere tid til kørsel igennem landsbyerne. Hvis
vejret havde været havevejr, kunne det måske godt ha’ givet lidt irritation hos beboerne i de hyggelige små
landsbyer.

Fortsættes næste side.
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Fortsat fra forrige side.
Ruten var lagt med omdrejningspunktet Lime og bragte os først vest på ”næsten ” til Hadsten, syd på til
Søften, øst Lystrup, op til Skødstrup, Skørring og til frokostpause i Lime forsamlingshus.
Efter frokosten gik turen først mod nord Hørning og så ellers videre til Virring, Fausing, Øster Alling, Auning
og så til kaffepause hos Dagli' Brugsen i Pindstrup.
Hjemturen til Lime forsamlingshus bragte os fra Pindstrup videre til Mørke, nord Hornslet, Rosenholm,
Hvilsager herefter retning Ring og så til samlingssted.
4 etaper, krydret med 26 sekundetaper, 40 htk’er, et kuperet terræn, såvel små som brede veje, skov,
løvfald og ikke mindst regn hele dagen!
Det aktive køkkenhold i Lime forsamlingshus diskede efter løbet op med en 3 retters menu, hvor
præmieoverrækkelse for selve løbet skete efter forretten, præmier for FDM DASU Classic turneringen til
klassevindere, klubhold samt overrækkelse af HP vandrepokalen blev overstået efter hovedretten, og
hjemturen satte i gang efter vi havde nydt desserten en stor portion is.
Tak til Hans Ole og resten af løbsledelsen, officials og køkkenpersonale i AAS for et rigtig godt tilrettelagt
finaleløb og service i det jyske.
Kurt og Anni Andersen/SMKG
Tak til Teddy og Anni/Kurt for de fine indlæg.
Husk der er også plads til ”DIT” indlæg.
Bjarne Andersen har taget en del billeder i løbet.
De kan ses på:
http://skjoedby.jalbum.net/FDM%20DASU%
20Classic%20finale%202019/

Hvis der er nogen, der ønsker nogle af billederne i HQ er i
velkommen til at sende en mail til: ban@fibermail.dk
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Slutstillingen i FDM DASU Classic 2019
Touring
1.
2.
3.

Torben Weber Andersen
Poul Juhl-Godballe
Michael Kristiansen

Emilie Weber Wellendorf BMC
Hanne Juhl-Godballe
IMK
Michael Andersen
ASKH

Sport
1.
2.
3.

Per Vilslev
Benny Koch
Niels Chr. Madsen

Erik Andersen
Hans Oluf Nielsen
Olav Madsen

DRC
MKC
SMKG

Expert
1.
2.
3.

Rene Castillo Skjøt
Jørgen Skjøt
Kim Kjærsgaard Frandsen Jan Østergaard
Lars Hjort
Simon Hjort

RAS
HAMK
DHMC

Klubhold
1.

DHMC
Til lykke til alle præmietagere.
Tak til alle sponsorer med FDM i spidsen for deres støtte til sporten i hele 2019.
Tak til alle løbslæggere/officials der har stået for løbene i 2019 sæsonen.
Til sidst vil vi også gerne takke alle deltagere for at bakke op om turneringen.
På gensyn i 2020 (løbsdatoer m.m.) vil komme i et senere nyhedsbrev.

Vejsportsudvalget
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