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Så blev finale løbet i CC-Cars Dasu Classic afviklet af Lemvig og Omegns Motor Sport
lørdag den 25. oktober 2020.
Følgende indlæg er ”stjålet” fra diverse hjemmesider, da der ikke er kommet indlæg til redaktøren.
———————————————————————————————————————————————————————————-

Vi tabte en guld og vandt en sølv...
Vores første år i Sports klassen i vores nye Scirocco GTL fra 1985, har været succesfuldt. Efter de
første løb stod det klart at vores instrumentering stod for en opgradering og med det på plads blev
det også til en sejr i Oresundsrally i Roskilde. Og med en anden plads i stillingen før lørdagens løb gik
drømmene jo om at gå hele vejen.
Det blev til et meget velorganiseret løb med 24 sekundetaper og 42 hemmelige tidskontroller. Der var travlt igen og
ingen lange pauser. Det var måske også årsagen til at vi
lavede en dum regnefejl på et sluttidspunkt, så vi fik 10
dumme strafpoint. Men sådan kan det gå i kampens hede.
Vi endte med at tabe med 1,8 point og om det var de 10
strafpoint eller nogle upræcise sekundetaper er ikke til at
gøre op. Resultatet blev at vi fik en anden plads i løbet og
dermed en anden plads i
mesterskabet.
Er vi tilfredse med resultatet? I går aftes var vi skuffede,
men i dag hvor vi ser tilbage på vores første år i Sportsklassen, må vi sige at det på godt jysk, “er
ikke så ringe endda”. Vi ønsker Benny Rasmussen og Uffe Jørgensen tillykke med sejren og
mesterskabet og kan kun sige at vi kommer igen næste år.
Tak til vores familie for opbakningen.

Team Weber-Wellendorf
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General sejr til Team Tiltman
Team Tiltman med HAMK-kørerne Kim Kjærsgaard Frandsen og Jan Østergaard vandt 5. og sidste
afdeling af CC-Cars DASU Classic generelt. De gennemførte løbet i en GOLF GTI med en afvigelse på
12,4 sekunder ved de 42 kontroller.
Løbet blev arrangeret af Lemvig og Omegns
Motor Sport. Igen i år var det et rigtig godt
arrangeret løb, hvor Jan Kuipers og Herluf Bjerg
havde fundet en fin rute. Stor ros til dem.
Fra starten på Lemtorp skolen i Lemvig gik turen
vest over til Ferring ved Vesterhavet. Her var der
en kort pause inden turen gik videre til Harboøre
og tilbage til Lemvig. Efter frokost gik turen øst
over. Her var det området nord for Klosterhede
plantage og syd for Struer til Hjerm.
Herefter gik turen tilbage til Lemvig.
Start, frokostpause og mål var på Lemtorp
Skolen i Lemvig. Der var lagt et stort arbejde fra
løbsledelsen side, i at afvikle det i en Corona sikret tilstand. Dette må siges at lykkedes til fulde, og
løbsledelsen fik stor ros fra arrangementet.
Som løbet skred frem, havde vi en god mavefornemmelse, omkring resultatet. Man kan dog aldrig
være helt sikker. Det viste sig at være rigtig. Vi lavede ingen fejl og var ikke generet af andre
trafikanter, så det var muligt, at vi kunne gentage sejren i klassen fra Øresund Rally.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Det lykkedes at have det mindste antal strafpoint og vinde ikke bare klassen men også løbet
generelt. 12,4 strafpoint er ekstremt lavt. Det svarer til en gennemsnitlig afvigelse på
0,3 sekunder. Nu skulle pointene så fordeles. Inden løbet førte vi Danmarksmesterskabet, men der
var 2 betingelser, der skulle opfyldes, for at det skulle lykkedes at vinde mesterskabet også. Vi skulle
vinde og Søndergaard/Skjøt måtte ikke blive nr. 2. Den første del blev opfyldt, men den sidste kneb
det med. Resultatet af løbet blev Søndergaard/Skjøt blev nr 2, og Henning og Else Friborg blev nr. 3
et sekund efter. Så resultatet af Danmarksmesterskabet blev at Rene og Jørgen Skjøt vandt med 148
point, Kim Kjærsgaard Frandsen og Jan Østergaard fik sølvmedaljerne, og Henning og Else Friborg
fik Bronze medaljerne.
Næste opgave for HAMK-kørerne bliver Midt Night run i november, hvis det er muligt at afvikle det,
med de nye Corona restriktioner.
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Flotte placeringer i finalen i Lemvig

For tredje år i træk blev Rene Castillo Skjøt og Jørgen Skjøt vinder af Expertklassen i CC-CARS DASU
CLASSIC - en præstation som ingen tidligere har kunnet mønstre. Holdet, der altid kører i en Honda
CRX, har de seneste 5 år vist, at de om noget hold i
Danmark mestre at holde den rigtige gennemsnitshastighed på sekundetaperne, hvilket kombineret med gode
orienteringsevner, har ført til en lang række
topplaceringer inden for historiske pålidelighedsløb. Rene
og Jørgen kunne således krone finaledagen med at have
sikret sig det første officielle Danmarksmesterskab i
Regularity Rally. Fra hele teamet skal der lydes et stort
tillykke til Rene og Jørgen med guldmedaljerne.
Finalen i CC-CARS DASU CLASSIC arrangeret af Lemvig
og Omegns Motor Sport blev en stor succes for Team
Honda Classic. Med en 2. og 4. plads i Expertklassen og
en 3. plads i Touringklassen blev finaleløbet et af de
mest succesfulde for teamet i de kun 5 år, det har eksisteret.
I Expertklassen blev Harald Søndergaard og Jørgen Skjøt i Honda CRX 2'eren nr. 2 med 14,1 sekunders afvigelse kun overgået af en fornem præstation af Kim Frandsen og Jan Østergaard, der kun
havde en samlet afvigelse på 12,4 sekunder. Harald Søndergaard, der er mangedobbelt danske og
nordisk mester i bilorienteringsløb, havde beredvilligt stillet sin kapacitet til rådighed for teamet, da
Honda CRX 2'erens normale chauffør Rene Castillo Skjøt af arbejdsmæssige årsager var forhindret i
at nå frem til Lemvig til lørdag morgen. Som beskrevet i optakten var der tale om en fuldgod erstatning, og Harald var med sin præstation en stærk medvirkende årsag til, at guldmedaljerne i Expertklassen igen i år tilfaldt Team Honda Classic.
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Fortsat fra forrige side

Teamchef Bent Mikkelsen, der bød Harald velkommen i teamet, spurgte efter løbet hvordan det
havde været at køre i Honda CRX´2'eren. Harald gav klart udtryk for at det havde været en positiv
oplevelse og Harald var især imponeret over hvor let det havde været at få bilen ind under huden.
"Vi var ellers sikre på, at tingene var gledet os lidt af henne allerede ved den første hemmelige
tidskontrol i løbet" udtaler Jørgen og fortsætter "Idet vi bliver forsinket af en langsomt kørende
civilist ca. 500 meter før kontrollen." Men Harald og Jørgen fik hurtigt samlet op på tingene og
fortsatte ufortrødent med at vise en meget koncentreret indsats dagen igennem.
I samme klasse viste Bent Mikkelsen og Arne Pagh i Honda Civic Vtec, at de er på vej mod de helt
store resultater. I finaleløbet blev det til en solid 4. plads med en samlet afvigelse på 23,8 sekunder.
Bent og Arne leverede dagen igennem en meget fornem præstation, og havde de ikke lavet en mindre fejlkørsel på en af løbets sidste sekundetaper, der alene udløste en afvigelse på 10,0 sekunder,
så var de helt sikkert endt på podiet. I den samlede stilling i turneringen blev det til en 7. plads, men
Bent og Arnes præstation i finaleløbet i Lemvig lover godt for den kommende sæson.
Fortsættes næste side
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Fortsat fra forrige side

Ivan Gydesen og Kurt Rasmussen, der stillede til start i Honda CRX 1'eren, var igen på podiet, idet
det blev til en rigtig flot 3. plads i Touringklassen med samlet 13,65 strafpoint, og med kun 0,9
strafpoint op til 2. pladsen i klassen. Kurt Rasmussen udtalte efter løbet "Det bliver klart bedre og
bedre for hver gang vi deltager i et Regularity Rally. Løbet i Lemvig er samtidig et af de bedste løb,
jeg har deltaget i, hvor der skulle udvises høj koncentration både på sekundetaperne og på
pålidelighedsstrækningerne mellem de enkelte sekundetaper". Ivan supplerer "Vi bliver efterhånden
mere fortroligt med vore instrumenter, ligesom Kurt og jeg kender hinanden bedre og bedre. Jeg ser
lyst på vores fremtidige samarbejde". Desværre var 3. pladsen i løbet ikke nok til at fastholde en
plads på medaljeskamlen. Ivan og Kurt opnåede en samlet 5. plads i CC-CARS DASU CLASSIC
turneringen. Men meget tyder på, at de vil være at finde på podiet, når pointregnskabet skal gøres
op for den kommende sæson.
Fra hele Team Honda Classic skal der lyde en stor og velfortjent tak til Jan Kuipers og Herluf Bjerg
samt hele deres faste stab af hjælpere. Det var et helt igennem fantastisk veludført arrangement,
startende med en velkomponeret rute og afsluttende med den sædvanlige overdådige forplejning
gennem hele dagen.
Løbsledelsen fortjener også stor ros for deres håndtering af Covid-19 restriktionerne.
Der var tænkt på alle detaljer så deltagerne kunne koncentrere sig om at køre motorløb.
THC

Vejsportsudvalget ønsker alle medaljetagerne til lykke og takker alle for en kort men god sæson.
Vi håber at se jer alle igen i 2021, forhåbentligt uden alt for mange restriktioner.
Tak til alle sponsorer, løbsledere og andre officials for deres indsats for vores sport.
Billeder af medaljetagerne findes på de næste sider.
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