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Side 1.

CC-Cars DASU Classic 3. afdeling
Så er det sommerferie
Tit hører man nogle hold kommentere deres resultater efter et løb med, at de ikke var varmet
ordentligt op.
Det var der ingen, der sagde i lørdags på Sydsjælland, for der var alle deltagere vist varmet op
allerede inden starten på 3. afdeling af CC-Cars DASU Classic turneringen, og det er nu tid til
sommerferie for serien.
37 hold havde fundet vej til SAK`s klubhus i Barmosen nord for Vordingborg for at deltage, og
hver især forsøge, at samle lidt points til mesterskabet.
SAK havde komponeret en fin rute med mange kønne steder, og vekslende imellem meget let og
sværere kortlæsning, og sekundetaper med større udfordringer end andre.
Den ekstremt bagende sol, som gav en meget høj varme (45 grader inde i bilerne) gjorde dette
løb til et man husker, ligesom varmen også var lidt hård ved enkelte af bilernes benzintilførsel,
som betød store indkasseringer af strafpoint for disse.

Fortsættes næste side.
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Side 2.
Fortsat fra forrige side.

Enkelte af de elektroniske tidskontroller var desværre udsat lidt uheldigt, da der viste sig nogle
periodiske svigt i registreringerne. Dette har naturligvis påvirket resultaterne i nogen grad, da der
ikke blev foretaget reguleringer af nogen art.
For første gang i halvandet år var det nu endelig muligt, at kunne samles efter løbet, efter
lempelserne i corona-restriktionerne, og det var tydeligt, at alle deltagerne nød denne mulighed.
Der har givetvis ophobet sig mange gode løgnehistorier i perioden, som nu kunne udveksles over
et par lækre stykker smørrebrød.
Tillykke til vinderne:
Begynder: Henrik Norman/ Kasper Hansen fra Vejen i Toyota MR2 17,58 strfp.
Touring: Ivan Gydesen/Kurt Rasmussen fra Løsning/Hammel i Honda, 14,9 strfp.
Sport: Torben Weber/ Emilie Weber fra Holte/Fr. berg i VW Scirocco , 22,4 strfp.
Ekspert: Benny Rasmussen/Uffe Jørgensen, Sakskøbing/Nykøbing F i Porsche 928, 33,3 strfp.
Elite: Erik Bach Sørensen/Kim Bach Sørensen, Ølstykke/Stenløse i Toyota Corolla , 29,8 strfp.
O-løb: Niels Oluf Jessen/Peter Jacobi, Vejen i Opel Kadett City, 88,2 strfp.
Næste løb finder sted den 14. august i Vejen, hvor der er lavet en særlig klasse for begyndere,
som kan starte til halv pris.

CC-Cars DASU Classic 4. afdeling
Afvikles af DHMC
lørdag den 14. august 2021
Tilmelding er åben på Osport.dk
Tillægsregler er vedhæftet dette nyhedsbrev

Vejsportsudvalget ønsker alle en god sommer.
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