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CC-Cars  DASU Classic 
Infobrev nr. 1 – 2020 

Brøndby d.  16. marts 2020 

Side 1. 

Godt Nytår ønskes alle jer, som abonnerer på DASU-Classic – nyhedsbrevene. 
Selvom det er vinter, og de fleste af vores biler er opstaldet, sker der alligevel en del inden for  
vores gren af sporten.  
 

Ny sponsor 
Desværre mistede vi som bekendt FDM som sponsor for vores løbsserie, men vi kan til gengæld 
glædeligt meddele, at den nye sponsor er CC-Cars, og vores turnering kommer til at hedde  
CC-Cars DASU Classic. 
CC-Cars er nok Danmarks førende forhandler af klassiske biler, og vel at mærke af meget høj  
kvalitet. CC-Cars har butikker i både Ans og i Odense, og 2. afdeling af vores mesterskab vil have 
startsted hos firmaets lokaler på Nyborgvej i Odense. Vi håber, at alle deltagere vil tage godt imod 
vores nye sponsor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Facebook 
Vores facebook-side skifter naturligvis navn til CC-Cars DASU Classic, og der vil også her komme 
nyhedsbreve fra vores nye sponsor, når der er åbent hus og andre arrangementer.  
 
 
Vi siger tak til FDM for de forløbne års gode samarbejde. 

www.cc-cars.dk 

CC-Cars Ans 
Bodalen 1, 8643 Ans 
Tlf. +45 8720 1025 

info@cc-cars.dk 
 
 
 

CC-Cars Odense 
Nyborgvej 427, 5220 Odense SØ 

Tlf. +45 4027 7017 
klg@cc-cars.dk 



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 

                                                                                                 

CC-Cars  DASU Classic 
Infobrev nr. 1 – 2020 

Brøndby d.  16. marts 2020 

Side 2. 

Bilmesse i Fredericia 21. – 22. marts 
Vi har lejet en pæn stor stand til den store  
bilmesse i Fredericia-hallerne. Det er en messe, 
som trækker mange tusinde gæster til hvert år, og 
der er god basis for, at vi kan fortælle en masse  
mennesker om vores sport. Der bliver plads til  
2 – 3 af vores biler på standen, foruden CC-Cars, 
som også vil have en bil stående på vores stand.  
Vi håber, at der vil være nogle af jer, som vil  
være med til at bemande standen, og send en mail 
til Ulrik på hejl@ga-net.dk, hvis du vil hjælpe. 
 
 
 
Classic day 19. april 

Også i år forsøger vi os med Classic day. I fjor var der 
88 nye hold ude at prøve kræfter med pålidelighedsløb, 
og det betragtede vi som en succes. Desværre var der 
ikke så mange af dem, som fortsatte med at køre med i  
serien, og vi var vel heller ikke gode nok til at hjælpe 
dem i gang. Det skal vi gøre bedre denne gang. Allerede 
lørdagen efter har SAK i Vordingborg 1. afdeling og den 
23. maj er det på Fyn. Mon ikke vi kan få 5 nye hold?  
Vi hører gerne fra klubber, som vil afholde et lille løb til 
Classic day – og send venligst besked til samme  
mailadresse som ovenfor.  
 

 
Reglementsændringer og en ny klasse 
Efter flere deltageres ønske oprettes en ny klasse, som kaldes Eliteklassen. I denne klasse  
begrænser tilladt udstyr sig til triptæller – mekanisk eller elektronisk – og et ur, som gerne må 
være digitalt. Endvidere er køretidstabel på papir tilladt, hvorimod speed-pilot, elektronisk  
køretidstabel og GPS ikke er tilladt.  
Der er ganske få yderligere ændringer i reglementet, som kan ses på DASU´s hjemmeside under 
Vejsport/Reglementer.  



Vejsportsudvalget ønsker alle en god dyst om medaljerne. 
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Nu kører vi om Danmarksmesterskabet 
DASU´s bestyrelse har besluttet, at der udskrives et danmarksmesterskab i pålidelighedsløb for 
klassiske biler, så CC-Cars DASU Classic 2020 bliver altså nu et danmarksmesterskab. 
 
Kalender for 2020 
22. 02: Vinter Classic, DHMC 
21./22.3: Bilmesse i Fredericia 
19.04: Classic day 
25.04: Gjønge Rally Classic, 1. Afd af CC-Cars DASU Classic 
09.05: Læborg 35 års jubilæumsløb 
23.05: CC-Cars Classic, MKC Fyn, 2. Afd af CC-Cars DASU Classic 
20.06: Øresund rally, DRC, 3. Afd af CC-Cars DASU Classic 
15.08: 18 th Classic Car Challenge, DHMC, 4. Afd af CC-Cars DASU Classic 
26.09: N. Kjær Classic, MKC & SMKG, 5. Afd af CC-cars DASU Classic 
24.10: Finaleløbet, LOMS, 6 afd. Af CC-Cars DASU Classic 
14.11: 14th Midnight Run, DHMC 

NEZ datoer: 
 
 
23.05  1. afd. MKC, Danmark 
6.-7.06  2. afd. Norge 
22.-23.08  3. Finland 
28.-29.08  4. Letland/Estland 
18.-20.09  5. Sverige 

Laser Tryk er ny leverandør/sponsor af startnumre og streamers. 


