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Kender du denne mand? 
På årets generalforsamling blev Karin Niebuhr én-
stemmigt valgt til ny formand i Motor Sport Sønder-
jylland. Men aftenen bød også på andre nyheder, 
som du kan læse om på siderne 4 til 9. 
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Det er lidt underligt at sidde og skrive dette indlæg. 

Jeg er for blot 2 timer siden blevet valgt til Motor 

Sport Sønderjyllands nye formand og er allerede 
blevet bedt om at skrive et indlæg til denne måneds 
klub-info. 
 Jeg har selvfølgelig gjort mig mange tanker 
omkring dette at være formand for så stor en klub 
med så mange aktiviteter, som vi har.  Da vores 

afgående formand Johnny Bertelsen i slutningen af 
2012 meddelte bestyrelsen, at han ønskede at 
fratræde som formand pegede han samtidig på, at 
det ville være helt naturligt, at jeg – da jeg i 

forvejen var næstformand i klubben – rykkede en 
tak længere op og sagde ja til formandsposten. 

Det skulle jeg nu lige tygge lidt på. Jeg er jo – og 
det ved I, som kender mig  – temmelig glad for 
banesporten,  men ville jeg også kunne blive en god 
formand for både rally, gokart, Trackday og alle 
andre aktiviteter, vi har. Det vil jeg selvfølgelig 
forsøge at blive.  
Som jeg sagde på generalforsamlingen vil jeg gøre 

mit bedste. At være formand for en bestyrelse i så 

stor en klub vil altid være forbundet med meget 
arbejde, men heldigvis har vi en meget flot arbej-
dende bestyrelse, og det vil stadig være sådan, at 
de forskellige udvalg vil arbejde meget selvstændigt. 
Det har jeg ingen intentioner om at ændre på. Hvis 
bestyrelsen ikke var så velfungerende, havde det 

også været meget sværere at sige ja til formands-
posten. 
Jeg glæder mig til at starte på et nyt år her i vores 
10 års jubilæumsår. Vi har mange jern i ilden og 
mon ikke der snart kommer en eller anden, der har 

en god ide til noget nyt. Sammen skal vi fastholde 

de gode ting i klubben men vi må heller ikke hvile på 
laurbærrene – der skal helst ske udvikling hele 
tiden.                 Karin Niebuhr 
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Generalforsamlingen 
 
Man kunne godt have 
frygtet, at det ville ende 
med kaos, når både 
klubbens formand og to 
af de vigtigste udvalgs-
formænd forlod deres 

poster ved den årlige 
generalforsamling i MSS. 
Sådan gik det heldigvis 
ikke. Der var ingen, som 

smækkede med dørene, 
og i bestyrelsen havde 
man fået kabalen for 

den fremtidige ledelse til 
at gå så godt op, at 
dens forslag blev mødt 
med bifald af de frem-
mødte i Stubbæk For-
samlingshus. 
 Det betyder, at klub-

bens formand nu hedder 
Karin Niebuhr, som 
samtidig beholder sin 
post som formand for 
baneudvalget. Den hid-
tidige formand, Johnny 

Bertelsen overtager ef-
ter eget ønske tjansen 
som formand i karting-
udvalget efter Kevin Ty-

gesen, der fremover vil 
være at finde som en 
mere anonym, men sta-

dig energisk støtte i af-
delingen. Og i rallyud-
valget overlader Preben 
Johannsen på grund af 
tidspres roret til Allan 
Dumstrei, som han dog 

gerne hjælper med råd 
og dåd til afdelingens 

fortsatte aktiviteter. 
 Disse rokeringer be-
tød, at Kevin og Preben 

røg ud af bestyrelsen. 
Som ny udvalgsformand 
fik Allan Prebens hid-
tidige plads, mens Mi-
chael R. Jensen (rally) 
fulgte med. Johnny var 

jo i bestyrelsen i for-
vejen, og Karin ligeså. 
Vores kasserer, Jørgen 
Rasmussen blev gen-

valgt, og så kom der to 
nye, handlekraftige sup-
pleanter ind i stedet for 

Allan og Michael, nemlig 
Ivan Rostrøm fra Track-
day og Preben Jensen 
fra Drifting. Endelig var 
der genvalg over hele 
linjen til vores revision. 

 Alt i alt betyder disse 

ændringer, at klubben 
møder fremtiden med en 
ledelse, som både har 
tiden, evnerne og lysten 
til at tage udfordring-
erne op. Og det var da 

også en lettet ordstyrer, 
Holger Møller-Nielsen, 
som efter en general-
forsamling, der blev 

overstået på rekordtid, 
kunne konstatere, at det 
var første gang i mands 

minde, at der overho-
vedet ikke havde været 
kampvalg om nogen 
post. Selv om der var 
kommet rigtig mange til 
Stubbæk for at være 

med til mødet. 
 

ØKONOMIEN 
Regnskabet for MSS gav 
i 2012 et mindre under-

skud på ca. 20.000 kr., 
men de bagved liggende 
tal understreger, at øko-
nomien har det langt 
bedre end de foregåen-
de år. Ikke mindst er 

det vigtigt, at de to 
store driftsforeninger i 
Padborg (bane) og 
Skærbæk (kart) er kom-

met så meget i balance, 
at de kan svare enhver 
sit og gennemføre ak-

tiviteterne uden at få 
sved på panden i økono-
misk henseende. Pro-
jektet Fart med Fornuft 
givet fortsat et pænt 
bidrag til klubkassen, og 

Trackday har både 

sportsligt og økonomisk 
været et sandt guldæg 
for klubben. 
 En information om en 
beskeden forhøjelse af 
medlemskontingentet på 

25 kr., dog kun 10 kr. 
for passive husstands-
medlemmer, blev mod-
taget uden kommentar-

er, og dette kan ses som 
et udtryk for, at ledelsen 
fremover vil vise økono-

misk påpasselighed. Det 
som økonomer kalder 
”rettidig omhu” er da 
også helt på sin plads, 
for der skal ikke gå 
meget galt med uven-

tede omkostninger eller 
svigtende indtægter, in-

den vi havner i øko-
nomisk uføre. En egen-
kapital på et par hund-



rede tusinde kroner 
rækker ikke langt, hvis 

der et eller andet sted 
viser sig behov for øko-
nomisk brandslukning. 
 Regnskabet som hel-
hed med tilhørende no-
ter skulle i øvrigt være 
tilgængeligt på m-s-s.dk 

som en del af general-
forsamlingens referat. 
 
ÅRETS GANG 

Johnny Bertelsen kunne 
i sin beretning først og 
fremmest glæde sig o-

ver, at begge drifts-
foreninger nu har sorte 
tal på bundlinjen.  
 Han var også be-
gejstret for, at Trackday 
har udviklet sig til så 

stor en succes, at denne 

aktivitet nu er vokset til 
klubbens største med 
mange tyske medlem-
mer. De første kørere 
fra Trackday er nu ble-
vet så bidt af sporten, at 

de i år skifter til bane-
sporten, og flere forven-
tes af følge efter. 
 Også karting har fået 

en gevaldig saltvands-
indsprøjtning og er gået 
fra en snes til ca. 70 

licens-kørere. Optimis-
men bobler i Skærbæk, 
hvor man både forstår 
at hygge sig, har gode 
tilbud til banens gæster 
og satser hårdt på at 

blive førende inden for 
den sportslige del af 

karting. 
 Et område, hvor 
Johnny ser store mulig-

heder, er Drifting, som 
klubben udvikler til et 
nyt og spændende kon-
cept i samarbejde med 
energiske ildsjæle. Vi 

har kørt nogle afdelinger 

med drifting i 2012, som 
er blevet vist stor 
interesse, og her er der 
mulighed for mange nye 
medlemmer. 
 I det hele taget 

havde formanden svært 
ved at få armene ned, 
når det drejer sig om 
sportslig udvikling. Også 

”vore egne” klasser som 
DEC, Youngtimer og Le-
gend racer bare derud-

ad, mens banesportens 
hidtidige flagskib, DTC 
fortsat halter en del. 
 At motorsport også 
kan være farlig, fik vi i 
2012 et kedeligt bevis 

på, da to af klubbens 
rallykørere blev ramt af 

en alvorlig ulykke.  Hel-
digvis er de nu i bed-
ring, og at det ikke gik 

værre, har klubbens of-
ficials en stor del af 
æren for. 
 På det personlige 
plan var Johnny ked af, 

at han af private årsager 

ikke havde mulighed for 
at fortsætte som for-
mand. Han så tilbage på 
de forgangne to år med 
glæde, ikke mindst fordi 
han alle steder havde 

fået støtte og hjælp i 
arbejdet. Men både han 
og klubben ville høste 
fordel af, at MSS frem-

over har en formand, 
som har tiden og kræft-
erne til de mange nye 

opgaver, som venter 
forude. 
 Samarbejdet med 
DASU forløber fortsat 
ikke helt uden knaster, 
men begge parter har 

vilje til at finde løsninger 
på de spørgsmål, der 

ikke er enighed om. 
 Beretningen som hel-
hed findes på m-s-s.dk.  



 Skulderklap til højre og venstre 
 

Karin giver blomster til Johnny som tak for hans to 

år som klubformand. 
 
 

I tilslutning til general-
forsamlingen havde be-
styrelsen fundet frem til 
en række medlemmer, 
som af forskellige årsag-
er skulle takkes for 

deres indsats sidste år. 
 De to afgående ud-
valgsformænd fik begge 
en erindringsgave af den 

afgående formand, som 
selv fik en buket af den 
nye formand. 

Johnny takker Preben 

Johannsen for indsatsen 
i rallyudvalget. 
 

 

Johnny takker Kevin 
Thygesen for indsatsen i 
kartingudvalget. 

  Stor tak til Holger 

Som omtalt andetsteds i bladet har vi netop afholdt 
generalforsamling. Vi havde bedt Holger Møller 

Nielsen om at være ordstyrer og det blev klaret 
med vanlig ekspertise.  
   På nævnte generalforsamling blev der hædret og 
takket til forskellig side – men en ting glemte vi 

altså helt. 
   Vi glemte at sige en kæmpestor tak til samme 
Holger Møller Nielsen for nu i 10 år at have været 
redaktør på vores klub-info. Som Holger skrev i 
februar udgaven af klubinfo, ønsker han at afgive 
posten til en anden. 

   Holger har gjort et kæmpe arbejde med vores 

klubblad og det skylder vi ham en meget stor tak 
for. Så til dig, Holger: En stor tak for din 
indsats - også på dette område. 
   Jeg er helt sikker på, at vi også fremover vil 
møde Holgers spidse pen i bladet – og heldigvis for 
det.  

   Samtidig med, at vi tager afsked med Holger 
som redaktør af klubinfo, siger vi samtidig 
velkommen til bladets nye redaktør Carl–Johan 
Engel Jensen, kaldet Calle. Han vil fremover sørge 

for at alt, som bliver sendt til ham til klubbladet, vil 
blive ekspederet efter ønske. 

Venlig hilsen Karin Niebuhr 



Rally pokalen blev mod-
taget af Preben Johann-

sen på vegne af Anders 
Klaastad, som ikke var 
til stede. 
 

Johnny overrækker Ole Petersen pokalen som tegn 
på valget som årets talent i karting. 

 
 

 … også til officials  
 

Karin kårer Preben 
Jensen (drifting) som 
årets bane-official. 

 

Karin kårer Allan Nissen 
som årets official. 

Johnny kårer Lennart 
Jørgensen som årets 
kart-official 
 

                          … og til kørere 
 

 

 

 

  

  

 
 

 
 
 
 

  



Formandstak til højre og venstre 
 Vores nyvalgte formand 
fik en travl aften med at 
sige tak og tillykke, da 
valgene var overstået. 
 
TAK TIL ALLE 

Naturligvis blev det til 
en tak til medlemmerne, 
som godkendte valget af 
hende, og hun tilføjede:  

 -Jeg håber og tror 
på, at det er en spæn-
dende opgave, jeg har 

foran mig. Jeg er ikke i 
tvivl om, at den er 
krævende – og jeg vil 
selvfølgelig gøre, hvad 
jeg kan for at udfylde 
hvervet. Det er ikke 

sikkert, det lykkes til 

alles tilfredshed hver 
gang, men jeg vil 
forsøge så godt som 
muligt og det er vel 
egentlig hvad man kan 
forlange – altså at man 

gør sit bedste. 
 
TAK TIL JOHNNY 
I forbindelse med over-

rækkelsen af blomster til 
Johnny sagde Karin: 
 - Vi er nok en del, 

der havde regnet med, 
at der skulle gå længere 
tid inden vi igen stod i et 
formandsvalg. Men når 
man siger ja til sådan en 
arbejdsopgave, er det 

nok temmelig svært at 
se, hvor meget arbejde, 

der egentlig ligger i det. 
 Det virkede som en 
temmelig stor ”bombe”, 

du lod sprænge på vores 
bestyrelsesmøde sidst i 
2012. Da du stille og 
roligt fortalte, at du var 
nødt til at stoppe som 
formand, blev der tem-

melig stille omkring 
bordet.   
 Og det sker ikke så 
tit i den forsamling. Det 

var temmelig tydeligt, at 
vi alle sammen tænkte: 
”Hvad nu?” 

 Der blev snakket lidt 
hen over bordet og selv-
følgelig kunne vi godt 
forstå dine punkter, 
hvor du påpegede, at du 
simpelthen ikke tids-

mæssigt kunne nå alt 

det, du gerne ville. Du 
har været en god for-
mand for MSS, du har 
været drivkraften bag 
løbene på gokartbanen, 
du har været løbsleder 

på andre gokart baner, 
og du har også været 
synlig både til banesport 
og rally.  

 Udover alt dette har 
du også været involve-
ret i de nye tiltag inden-

for kart, hvor der i den 
forløbne sæson desvær-
re har været en del pro-
blemer på landsplan. 
Nå, ja – for resten, så 
har du jo altså også en 

familie, der gerne vil se 
dig engang imellem og 

sidst – men ikke mindst 
arbejder du hver nat hos 
Hydro i Tønder. 

 Men selvom du ikke 
mere ønsker formands-
posten i MSS bestyrelse, 
beholder vi dig alligevel, 
da du har sagt ja til at 
tage formandsposten for 

gokart. Der er ingen 
tvivl om, at dit motor-
sports-hjerte banker for 
gokarten, så jeg vil end-

nu engang sige dig 
tusind tak for din store 
indsats som formand for 

MSS bestyrelse og ønske 
dig held og lykke med 
din formandspost for go-
kartsporten i MSS. 
 På dette punkt plejer 
man så, når man fra-

træder sin post i besty-

relsen, at få overrakt en 
lille erkendtlighed i form 
af et årskrus. Det får du 
ikke – du forlader jo 
heldigvis ikke bestyrel-
sen, så jeg vil derfor 

gerne overrække dig 
denne lille buket som 
tak for dit virke som 
formand.  

 
TAK TIL PREBEN 
Det er aldrig en nem 

opgave at vælge årets 
bane-official, når der er 
rigtig mange, der egent-
lig har gjort sig fortjent 
til en ekstra erkendtlig-
hed. 

 Æren skal gerne til-
deles en official, som 

har gjort noget ekstra-
ordinært i løbet af sidste 
sæson - og den official, 



som vi har valgt at pege 
på i år, har i sandhed 

gjort en indsats, som 
nok må siges at være 
kæmpestor.  
 Han har måttet lede 
på nettet og har også 
snakket med folk både i 
Danmark, Norge, Sve-

rige, Tyskland og Eng-
land for at stykke et 
reglement sammen for 
en helt ny serie, vi skal 

til at køre i sæson 2013. 
Han har lavet både 
sportsligt og teknisk 

reglement til den nye 
serie, så jeg tror, han 
engang imellem har 
været en smule urolig 
over, at han – da jeg 
ringede og spurgte ham 

– sagde ja til at stå for 
vores nye tiltag på bane. 

Det er selvfølgelig Pre-
ben Jensen – også kal-
det Preben ”sidelæns”, 
som er ankermand for 
drifterne – der har fået 
æren som årets bane-
official. 

 
TAK TIL ALLAN 
Udover, at vi tildeler 
erkendtligheder for årets 

official på henholdsvis 
bane, rally og kart har vi 
også en hæder, der 

gives til årets official – 
sådan en der hjælper 
alle steder. 
 Disse officials har vi 
heldigvis også. Og den 
official, vi har valgt i år, 

må siges at opfylde alle 
de kriterier, der skal til 

for at blive valgt til årets 
official. Han kommer og 
hjælper på banen, han 
hjælper til rally og han 
giver også gerne en 
hånd med til gokart. 
Han er ikke helt glad for 

regnvejr, men det kan 
dog ikke stoppe ham. 
Han er en hyggelig fyr 
og han er hjælpsom. 

 Så kære Allan Nis-
sen. Kom herop og mod-
tag din hæder i form af 

en pokal men også en 
plads i vores Hall of 
Fame, som vi har i lo-
kalerne på 1. sal på 
Padborg Park. 

Karin Niebuhr 



Som et græsk drama 
  Af Holger Møller-Nielsen 

 

Kalenderen 

på Padborg 

Park 
Inden sæsonen starter 
for alvor med det store 

åbningsløb i weekend-
en den 4. og 5. maj, 
har vi registreret føl-
gende begivenheder på 
Padborg Park: 
 

10/3: Fart med Fornuft 
18/3: Trackday 43 
10/4: Fart med Fornuft 

14/4: Fart med Fornuft 
20/4: Trackday 45 

20/4: Youngtimer MSS 
 

 
Historien bag den ulti-
mative hæder som årets 
rallykører til Kim Boisen 

ved Dansk Motorsport 
Award i København den 
5. februar indeholder 
alt, som fra et græsk 

drama eller en islandsk 
saga. Der er helte og 
skurke. Der er tøse-

drenge og modige krige-
re. Der er også ægte 
sønderjysk stædighed, 
og endelig de to super-
helte, Kim Boisen og 
Jesper Petersen, der 

både vandt ADAC Rally 

Masters og for Kims 
vedkommende titlen 
som årets rallykører.  
 Det hele begyndte 

egentlig ganske frede-
ligt, da Kim for lidt over 
et år siden byggede sin 
BMW om til anvendelse i 
dansk rally i gruppe H. 
Som normalt, når sådan 

noget er sket, skal der 
en ny vognbog til. Dette 
skulle være simpelt – 
men intet i rallysporten i 

Danmark er simpelt. 
Med henvisning til en 
beslutning eller nærme-

re hensigtserklæring 
skrevet ind i et rallyud-
valgsreferat for tre år 
siden, og ikke bekræftet 
i noget reglement, blev 
Kim nægtet at få den 

nye vognbog. Bilen kun-

ne derfor ikke køre med 
i dansk rally. 

Så træder den første 
helt ind i billedet. Hans-
Jørn Søgaard Andersen, 
der er bestyrelsens an-

svarlige for rally, gav 
simpelthen sekretariatet 
ordre til at lave den 
vognbog – nok sagt på 

almindelig jysk diploma-
tisk vis. En tøsedreng 
sladrede til rallyudvalg-

et, der fik et flertal på 4 
ud af 7 i bestyrelsen til 
at nedstemme Hans-
Jørn. Så var Kim lige 
vidt. 
 Kun en lynindsats fra 

Aabenraa Motor Sport 
Støtteforening gav det 

økonomiske sikkerheds-
net for appel til Amatør- 
og Ordensudvalget, der 

gav Kim den soleklare 
ret tilbage, som alle 
kunne se var det eneste 
rigtige.  

 Efter dette var der et 
mellemspil, hvor et af de 
bestyrelsesmedlemmer, 
der havde ”sat Hans-

Jørn på plads” ikke 
mente, at han skyldte 
Kim en undskyldning. 

Men sådan er det med 
stolthed i de græske 
dramaer. 
 Nu kunne Kim frit køre 
med om det danske 
rallymesterskab, men 
man skal nok ikke sådan 

træde på en sønderjyde. 
I alle tilfælde valgte Kim 
sammen med Jesper at 
vende dansk rallysport 
ryggen og køre med i 
ADAC serien – og det 

var nok ikke så galt.  
 Efter flot kørsel og 
nervepirrende drama i 
sidste afdeling af me-

sterskabet kom sejren i 
hus – flot gået.  
 Den sidste skurk i 

dette drama eller denne 
islandske saga er sæt-
ternissen, der i den ud-
sendte pressemeddel-
else fra Dansk Automo-
bil Sports Union omdøb-
te Jesper Petersen til 

Jesper Nielsen. 

 For det kan da ikke 
være en af de andre 
skurke, der var på spil? 
  



 Kim Boisen ved prisoverrækkelsen. Foto: Morten Alstrup. 
 

HUSK SOM BANEOFFICIAL: 
1. At indsende skema med tilmelding til, hvilke løb, du kan deltage I  

(Har du ikke fået et skema, så kontakt Helle eller Karin) 
2. At komme til det obligatoriske officialmøde på Padborg Park lørdag 

den 2. marts, så du er opdateret om regler m.m. 

3. At tilmelde dig redningskurset på Flyvestation Skrydstrup onsdag 
den 3. april senest den 28. marts (se side 13) 

 

  



God start på sæsonen 
 

Guter Start in  

die neue Saison 
 
Noch haben wir ja nicht gefahren dieses Jahr, aber es sieht richtig gut aus mit den Anmeldungen 

der Teilnehmer. Noch nie habe so viele schon so Früh angemeldet. Speziell das Event 46 am 6. 

Mai wird fast ein rein Deutches Event. Hier sind nur wenige Plätze noch frei. 

    Unsere Events auf dem Jyllandsring ist schon seid Januar ausverkauft, und das Event auf Ring 

Knutstorp in Schweden ist auch gut besetzt. So man musst schnell sein um sich noch einen Platz 

zu sichern.  

    Unser trackdays auf dem Pattburg Park sind auch schon gut gebucht, aber hier sind mehrere 

Plätze frei. Es geht wieder los am 18. März auf Pattburg Park, wo wir den ersten Event in 2013 

haben. Wir freuen uns Euch zu sehen! 

    Auch gleich um die Ecke haben wir schon den nächsten Trackday. Am Samstag den 20. April 

teilen wir uns die Strecke i Pattburg mit dem Youngtimer Rennern. Es gibt hier nicht ganz die 

selbe Fahrzeit wie sonnst, aber es kostet auch ein bisschen weniger. 

    Die Anmeldung im Internet ist offen! 

 

Ich hoffe dass wir auch in dieses Jahr unsere Deutschen Trackday Freunde in guter Anzahl 

sehen!? 

 

Lars Henrik Koch, Vorstand des Trackdayauswahl 

 

Ja, vi har ikke været ude 
at køre endnu, men vi 
glæder os meget, idet 
alle 3 events på Jyl-
landsringen event er 
totalt udsolgte, og der 

er endda mange på 
venteliste. 
 Ligeledes har der 
allerede været god til-

gang til årets første 
event på Padborg Park 
den 18/3, men her er 

der dog stadigvæk 
pladser at få for de 
hurtige. 
 Vi har desværre fået 
et afslag fra Ring 
Djursland om at køre 

dér, så de 2 planlagte 

events bliver ikke til 
noget. Vi prøver dog 
igen til næste år. 
 I stedet for Ring 
Djursland i april, så sæt-
ter vi yderligere en dag 

på kalenderen på Pad-
borg Park. Det bliver for 
en gangs skyld en lør-
dag, nemlig den 20/4, 

hvor vi vil deler banen 
med Youngtimer, som 
kører deres første Klub-

løb den dag.  
 Tidsplanen bliver en 
anden end den vi havde 
i september 2012, så 
den tilgodeser os lidt 
bedre specielt om 

formiddagen.  

 
 
 
 Tilmeldingen på 
hjemmesiden er åben! 
 Eventet på Knutten i 

maj fyldes også for-
nuftigt allerede nu, så 
man skal nok ikke vente 
for længe, hvis man vil 

sikre sig en plads.  
 Vi har aldrig før haft 
så mange forhåndstil-

meldinger som i år. Tak 
for det! 
 Vi ser frem til en stor 
Trackday sæson! 
 

Lars Henrik Koch 

Trackdayudvalget 



Medlemmer i MSS og 

systemer i DASU 
MSS har pr. 19. februar 388 medlemmer. Der er 
rigtig mange nye, og jeg har ikke mindre end 358 
medlemmer fra sidste år som endnu ikke har fornyet 
deres medlemskab. Det begynder jo at haste hvis de 
skal have licens og i gang med at køre race eller på 

kursus og have official licens fornyet.  
 
 Det går fortsat utroligt langsomt med at finde en 

ny leverandør til et fornuftigt medlemssystem hos 
DASU. Det virker næsten som om sekretariatet bare 
venter på at klubberne skal blive trætte og opgive 

kampen om at få et ordentligt system – Der tager 
de i hvert fald fejl hvad mig angår. 

 
Jørgen Rasmussen 

 

John Nielsen 
 

Ny instruktør 

på vore 

trackdays 
Det er med stor glæde, 
at vi kan præsentere 
vores nye instruktør 
for 2013! Det er intet 
mindre end den dob-
belte Le Mans vinder 

og mangeårige racer-
kører, John Nielsen. 
 På langt de fleste af 
vore events i år vil 
John være instruktør. 
Der er enkelte dage, 
hvor John skal noget 

andet, og derfor ikke 
kan være sammen 
med os, men det er et 

fåtal af dagene. 
 Vi har sat som mål i 
år at forbedre instruk-
tionen, og vi håber, at 

vi med dette tiltag kan 
højne kvaliteten i vore 
events. 
 Vi ser meget frem 
til samarbejdet med 
John de kommende 

måneder. 
 

Lars Henrik Koch 
Formand for 

Trackdayudvalget 

Til ALLE baneofficials: 

Redningskursus 

i Skrydstrup 
Som tidligere meddelt holder vi beredskabskursus, 
førstehjælpskursus og brandkursus på Flyvestation 
Skrydstrup lørdag den 6. april 2013. Vi mødes 
allerede kl. 08.30 og I skal regne med at bruge hele 
dagen. 

 

    Det er vigtigt, at I giver besked om, hvorvidt I 
deltager, da vi skal meddele Flyvestationen hvor 
mange og hvem, der kommer. 
 
    Klubben giver et stykke mad og en sodavand i 
løbet af dagen, så også derfor er det vigtigt med 
tilmelding. 

 
    Derfor: ring eller mail til mig senest d. 28.3.2013 
på tlf. 40153885 eller 2152 3885 eller mail: 

monique96@webspeed.dk 
 

Venlig hilsen Karin, MSS  

 

 

mailto:monique96@webspeed.dk


  Klar, parat, start:   
 I løbet af vinteren har 
nogle kart-entusiaster 
med forstand på com-
putere knoklet med en 
bygge en ny hjemme-
side, der nu er søsat på 
adressen www.kart.dk. 

Den er ikke fuldt ud-
bygget endnu, men vi 
har fået mange roser for 

udseendet, og glæder os 
til det færdige resultat. 
 Vi prøvede også at hol-

de åbent for udlejning i 
vinterferien. Desværre 
blev det ikke den store 
succes; folk skal nok lige 
vænne sig til, at vi til-
byder denne mulighed. 
Men vi håber så, at der i 

stedet bliver drøn på, 
når vi inviterer alle kon-
firmander til blå mandag 
den 29. april og 5. maj. 
Det er et arrangement i 
samarbejde med Skær-
bæk Fritidscenter, hvor 

vi tilbyder gokart-race, 
bowling, svømning, mad 
og drikke samt mange 

spændende sportsgrene. 
 Ved generalforsamling-
en i MSS den 21. feb-

ruar blev Johnny ny for-
mand for 
kartingudvalget, og kan 
nu koncentrere sig om 
dette, mens andre tager 
sig af bane og rally. Det 
er vi meget glade for her 

i Skærbæk, da vi alle 

ved, hvor mange gode 
idéer og godt arbejde, 
der kommer fra ham. Vi 

er også glade for de 
skulderklap, vi fik på 
samme generalforsam-
ling: Ole P. blev valgt 
som årets talent og un-
dertegnede som årets 
kart-official. Den tillid vil 

vi begge gøre alt for at 
leve op til fremover! 
 Sportsligt kan vi se 

frem til en spændende 
sæson i Kart cup Syd, 
som afvikles over 4 løb i 

et samarbejde mellem 
klubberne Als, Vojens, 
Skærbæk, Søndersø og 
Grindsted. For at ruste 
os så godt som muligt til 
disse løb planlægger vi i 
årets løb træning i sam-

let flok på andre baner. 
Dertil kommer en række 
tekniske kurser samt te-
ori og gode idéer til, 
hvordan man holder sig 
bedst i form fysisk og 
psykisk til udfordringer-

ne på banen. 
Træningen er for længst 
i gang med god tilslut-

ning. Vi har overtalt Pa-
trick Hansen til at blive 
container-chef, der sør-

ger for orden, benzin, 
olie, reservedele og 
lignende. Når disse linjer 
læses, vil vi netop have 
holdt arbejdsweekenden 
den 2. og 3. marts, hvor 
forhåbentlig rigtig man-

ge har hjulpet os med at 

blive klar til den officielle 
sæsonåbning den 30. 
marts. 

 
 

 Jeg vil prøve på lø-

bende at orientere om 
store og små nyheder 
her i bladet fremover i 
samarbejde med den 
nye redaktør. Desuden 

vil jeg opfordre alle, som 

har lyst til at prøve 
kræfter med karting-
sporten, men ikke synes 
de har pengene, til at 
kontakte mig. Vi har nu 
mulighed for at hjælpe 
med ansøgninger til an-

skaffelse af diverse ud-
styr; dog ikke karts, 

men her har klubben og-
så gode tilbud. Det kost-
er ikke noget at spørge, 
og måske bliver det din 
start til masser af spæn-

dende oplevelser med 
gode kammerater! 
 

Lennart Jørgensen 
 

  

http://www.kart.dk/


 

  



Klubinfo har fået ny redaktør 
 

 Af Calle Jensen 

 

 

 
Må jeg præsentere mig 
selv som Calle Jensen. 
På min dåbsattest står 

Carl-Johan Engel, men 

mine venner har altid 
kaldt mig Calle, og jeg 
vil foretrække at være 
ven med dette blads 
læsere. Efternavnet blev 

fornyet ved et giftermål. 
Jeg er oprindelig fra 
Haderslev, men har det 
sidste år boet i Søn-
derborg. 

Min forgænger i dette 

job vidste næsten alt om 

motorsport, som i man-
ge år har været en stor 
del af hans liv.  Jeg ved 
næsten intet, og har kun 
været med i MSS et års 
tid, hvor jeg hovedsage-
ligt har beskæftiget mig 

med at være flagofficial 
på Padborg Park. 

Hvis nogen derfor 
spørger, hvorfor pokker 
jeg har påtaget mig job-
bet, kan jeg godt forstå 
deres skepsis. Men det 

er jo ikke mig, der skal 
være ekspert i motor-
sportens mange grene. 
Som redaktør skal jeg 
formidle viden, og hel-
digvis findes der masser 

af folk i MSS som 
brænder for deres hobby 
og gerne deler deres op-

levelser med andre her i 
Klubinfo. 

Da jeg er en ældre 
mand på 67 år, burde 
jeg vel gøre som Holger 
og afvikle mine gøremål 

i stedet for at begynde 
på nye ting. Men jeg ser 
en stor udfordring i 
jobbet, og da min gode 

ven gennem mange år, 
Jørgen Rasmussen, næ-
sten var nede på knæ 

for at overtale mig, kun-
ne jeg ikke sige nej. 

Calle Jensen 
 

I mine erhvervsaktive 
år har jeg arbejdet med 
journalistik og reklame-
branchen samt været 
buschauffør og meget 
andet. Jeg har kun én 

gang i mit liv kørt på 
banen i Padborg og kun 

en gang været (passa-
ger) i en racerbil. Begge 
dele var en stor op-

levelse, som jeg i øvrigt 
tidligere har skrevet om 
her i bladet. 

I første omgang skal 
man ikke forvente de 
store ændringer i Klub-

info, der som hidtil først 
og fremmest skrives af 
klubbens tillidsfolk. Men 
faktisk står bladets spal-

ter åbne for alle, som 
har noget på hjerte, der 
har med motorsport at 

gøre. 
Der er en masse prak-

tiske ting, som jeg skal 
lære, før tingene kan 
fungere. Heldigvis har 
både Holger og andre gi-

vet tilsagn om at hjæl-

pe, når problemerne 
bliver for store. Men jeg 
håber på overbærenhed 
og forståelse hos læser-
ne, når og hvis der 
kommer svipsere af den 

ene eller anden art. Man 
kan som bekendt ikke 
gøre det bedre, end man 
har evner til… 

En lille, men synlig 
ændring af Klubinfo er 
at bladets sider nu som 

regel er delt op i tre 
spalter. Alt andet lige 
skulle det give mulighed 
for mere spændende 
opsætninger, og så er 
det samtidig standard-

format i aviser, således 
at artikler og annoncer 

uden videre kan over-
flyttes fra disse til Klub-
info.  



Trykt eller digitalt Klubinfo? 
 

 Af Calle Jensen 

  

Som tidligere omtalt i 
Klubinfo giver MSS nu 

medlemmerne mulighed 
for at vælge mellem at 
læse bladet i den vel-
kendte trykte udgave el-

ler i en digital version, 
hvilket der er mange 
gode grunde til at prøve. 

At finde bladet, er ikke 
noget problem. På 
nettet går du bare ind 
på siten http://www.m-
s-s.dk som allerede på 
forsiden har en henvis-
ning til Klub-info. Følger 

du denne sti, kan du 

vælge mellem at se det 
nyeste nummer af 
bladet eller tidligere ud-
gaver. 

 
Det digitale blad 

Der er mange gode 
grunde til at lægge 
Klubinfo på nettet: 

Ved at vælge den 

trykte udgave fra, er du 
med til at gavne miljøet 

og klubbens økonomi, 
idet vi sparer på tryk-
ning og forsendelse. 

Alle, som har valgt 
den digtitale udgave, får 
en mail, når der kommer 
et nyt blad, så de kan 

være de første til at bli-

ve informeret. 
Klubinfo kommer på 

denne måde også til at 
fungere som et vidue ud 

mod andre med interes-
se for motorsporten, 
idet der ikke kræves 
login for at få adgang til 
bladet. 

 

Dine fordele 
Først og fremmest får 

DU et bedre blad med 
helt nye muligheder, 

som du efterhånden vil 
sætte stor pris på: 

Der kommer mas-

ser af farver på digitalt 
Klubinfo. At trykke i far-
ver er rasende dyrt – på 
nettet koster det ikke en 

krone! 

Du kan med den al-
mindelige søgefunktion 

control+F finde frem til 
de ting, der intereres-

serer dig, og du behøver 
aldrig mere lede efter 
hverken det nye eller de 
gamle blade! 

Digital klubinfo bli-

ver interaktiv. Med et 
enkelt klik kan du følge 
indsatte links til andre 

spændende sites eller 
måske små videoklip fra 
løb og andet. Du kan 
også komme i kontakt 

med alle mail-konti i a-
dresselisten. 

 
Valget er dit 

Vi ved af erfaring, at 
mange er og har været 

glade for klubinfo i den 
trykte udgave. Derfor 
kan alle, som ønsker 
det, fortsætte helt uden 

ændringer, hvilket sker 
automatisk, hvis du ikke 
foretager dig noget. 

Mange vil sikkert ven-
te med at træffe en 
afgørelse, til de har set 

den digitale udgave, 
hvilket er helt fint. Men 
det skal ikke være no-
gen hemmelighed, at vi i 

klubben vil lægge os i 
selen for, at så mange 
som muligt på sigt 

vælger den digitale ud-
gave. 

 
Andre muligheder 

Det digitale klubblad 
er kun første skridt i en 

udvikling, hvor vi i sti-

gende grad vil benytte 
os at de muligheder, 
som den nye teknik gi-
ver os. 

Det er nærliggende at 
lade økonomiske trans-

aktioner som medlems-
kontingent og deltager-
betalinger køre over 
netbank eller andre e-

lektroniske systemer.  
Også vore informa-

tionssystemer og PR-

virksomhed vil i frem-
tiden i stigende grad 
blive kørt ad disse ka-
naler, lige som sam-
arbejdet med f.eks. 
myndigheder og DASU 

allerede gør det i dag. 
Men vi vil være sikre på, 

at tingene fungerer 
ordentligt, inden vi tager 
dem i brug!  

http://www.m-s-s.dk/
http://www.m-s-s.dk/


Hjemmeside får hovedreparation 
 

 Af Calle Jensen 

 
Vores kasserer, Jørgen 
Rasmussen havde tors-
dag den 31. januar kaldt 

til møde om klubbens 
hjemmeside og havde i 
den anledning indbudt 
vores it-ekspert Morten 

Alstrup, webmaster An-
ders T. Jensen og den 
nye redaktør af klubinfo, 

Calle Jensen. 
Der var enighed om, 

at vi kunne gøre mange 
ting bedre, hvis vi ville 
have en bedre hjemme-
side, som samtidig skul-

le være mere bruger-

venlig. Først og frem-
mest må vi konstatere, 
at tiden er løbet fra den 
nuværende, som ikke 
længere kan opdateres 
teknisk, og Morten Al-

strup går derfor i gang 
med at kopiere indhol-
det på den nuværende 
side til den nye. Den op-

rettes til orientering for 
teknisk nysgerrige i pro-
grammet WordPress, 

som til glæde for kas-
sereren er open source, 
hvilket betyder gratis. 
Den samme platform 
anvendes allerede i dag 
på fartmedfornuft.dk, og 

nu er kart-folkene i 
Skærbæk også i gang 

med at skifte hertil. 
Morten venter at 

kunne åbne for adgang-

en til den nye side i 
løbet af foråret, og det 
venter Anders sig meget 
af. Ikke alene bliver si-
den anderledes, men 
der bliver også meget at 
kigge på. Eksempelvis 

kan vi så vise videoklip 
Som tidligere omtalt 

lægges klubinfo allerede 
nu også ud på hjemme-
siden. Det sker derfor i 
første omgang på den 
velkendte udgave, men 

når vi skifter platform, 
er det tanken at lægge 
tidligere udsendte num-
re af bladet på siden. 

Der blev snakket om, 
hvordan man kan ud-

bygge samarbejdet mel-

lem m-s-s.dk og andre 
hjemmesider for baner, 

kørerafdelinger og mo-
torsportens organisati-
oner, hvilket gøres ved 
at oprette links til de 
pågældende sider samt 
ved at kontrollere, at de 
oplysninger, som vi i 

Motorsport Sønderjyl-
land gerne vil have 

frem, findes på den ene 
eller anden måde. Og 
Anders modtager gerne 
forslag eller ønsker i den 
retning. 

For at skærpe interessen 
for m-s-s.dk vil vi 
fremover være mere ak-
tive med at udsende ny-
hedsbreve til medlem-
merne, og når den nye 

side er klar, vil vi orien-

tere om, hvad du kan 
forvente dig på området.  

Den velkendte hjemmeside skal snart på pension. 

http://fartmedfornuft.dk/
http://m-s-s.dk/
http://m-s-s.dk/


 

Sæsonstart for Fart med Fornuft 
  
Allerede den 27. februar 
var det første kursusdag 
for det køretekniske kur-
sus Fart med Fornuft, 
der henvender sig til 

unge mellem 18 og 24 
år. 
 Vi udvider antallet af 
kurser til 8 og har fra-

valgt datoer i juni fordi 
mange af kursisterne 
havde tidsproblemer på 

grund af eksaminer net-
op i juni måned, fortæl-
ler Jørgen Rasmussen 
fra Motor Sport Sønder-
jylland, der sammen 
med Sønderborg Kom-

mune og Sønderjysk 

Forsikring står for pro-

jektet og kurserne. 
 I stedet for kurset i 

juni laver vi nu et ekstra 
kursus i juli og slutter 
først i november. Det 

køretekniske kursus for 
unge mellem 18 og 24 
år går nu ind i sin ot-
tende sæson og vi tror 
på at kurset stadig har 
en betydelig indflydelse 

på udviklingen af trafik-

sikkerheden i det Syd- 

og sønderjyske område. 
 I løbet af de 8 år, kur-

set har eksisteret, har o-
ver 1.000 unge menne-
sker deltaget i kurserne, 

og vi har hele tiden fået 
meget positive tilbage-
meldinger fra eleverne, 
der alle vurderer kurser-
ne som meget værdiful-
de og som en stor hjælp 

for dem i hverdagen. 

 Jørgen Rasmussen 
 



 Af Holger Møller-Nielsen 

 

 Set fra min lænestol i Mørke 
 

 
Som det fremgår, sidder 
du nu med et helt nyt 
klubinfo. Spændende 

nyt layout og ny redak-
tør. Jeg er naturligvis 
glad og en smule stolt 

over, at Carl-Johan En-
gel Jensen har bedt mig 
om at fortsætte min lille 
klumme om stort og 

småt i motorsporten. De 
ting, jeg oplever, og de 
tanker jeg gør mig. 
 Som her forleden, hvor 
jeg erkendte, at det skal 
være sjovt for alle at gå 

til motorløb, for at vi får 

en god forretning ud af 
det. Det skal være sjovt 
for deltagerne og publi-
kum, men sørme også 
for officials. Dette sidste 
siger jeg, fordi jeg hav-

de en god snak med Jan 
Magnussen, som gav os 
det råd, at kørerne skul-
le forkæles fremover. 

Der ligger i det udsagn, 
at det gør vi ikke i øje-
blikket – og det kan de 

fleste nok ikke forstå. 
Hvor bunder den opfat-
telse? Jeg tror, at vi skal 
være meget mere skar-
pe omkring regler for 
depot og opførsel, og 

søge at gøre dem ens 
for alle. Det bliver en 

stor opgave at rette til. 
 Jeg var som bebudet 
til møde med eliteud-

valget i DASU, hvor vi 
kom langt omkring. Na-
turligvis giver vor elite 
image og omtale, men 
det skal også holdes på 
et niveau, som vores 

økonomi kan holde til. I 
samme forbindelse var 
der også hel enighed 
om, at alle spørgsmål, 

der rejses på Repræsen-
tantskabsmødet, skal 
besvares – også selv om 

nogle spørgsmål er min-
dre velkomne end an-
dre. 
 

Holger Møller-Nielsen 
 

 Ved mødet var også 
unionens næstformand 
Hans Brun med, og han 

efterlyste ideer til, hvor-
dan klubberne kunne 
engageres mere i nye 

ideer og tanker. Her har 
han nok ikke tænkt på 
Motor Sport Sønderjyl-

land, for er der nogen 

klub i Danmark, der ta-
ger nye ideer op, er det 
da os. 
På den anden side, kan 
jeg godt tænke på, 
hvordan det kan lade sig 

gøre, at vi beholder 
Trackday og Fart med 
Fornuft for os selv. Det 
er da ufatteligt set fra et 

overordnet synspunkt, 
at vi laver Trackday på 
Jyllandsringen og Ring 

Djursland. Men tak for 
det. 
 Tilbage til det med at 
engagere klubberne, så 
er jeg helt sikker på, at 
man skal satse ensidigt 

på de klubber, der vil 

noget. Jeg ved godt, at 
hovedparten af udveks-
lingspengene vil ende 
ved os – men det skaffer 
i det mindste medlem-
mer. 

 Var i denne måned til 
en god snak med Niels-
Eivind Igum, der er for-
mand for Kvalitets- og 

Koordineringsudvalget i 
DASU, og hvor vi kom 
langt omkring. Han hav-

de en svær skjult be-
undring for det nye 
reglement for Drifting, 
som Preben Jensen fra 
vores klub havde lavet. 
Med et lille grin fortalte 

han dog, at han havde 
rettet et afsnit om, at 

reglementet ikke kunne 
fortolkes, for som Igum, 
sagde: ”Ingen er gud-



I marts måned 
kan vi sige 

TILLYKKE 
til: 

 

03-03-1973 Lone Østergaard, Frederiksberg 40 år 
04-03-1953 Ole Johannsen, Horsens 60 år 
08-03-1973 Michael Kristensen, Risskov 40 år 
15-03-1963 Steen Andersen, Tørring 50 år 

18-03-1963 Rudi Pavlovic, Tinglev 50 år 
18-03-1983 Brian Wede, Padborg 30 år 
21-03-1983 Thomas Søgaard, Esbjerg N 30 år 
23-03-1973 Claus Markmann, Hørsholm 40 år 
27-03-1973 Morten Hundborg, Nykøbing M 40 år 
31-03-1973 Jørgen Worthmann, Haderslev 40 år 
 

 

Adresselisten på næste side er opdateret efter valg 
på generalforsamlingen den 21. februar 2013. 

 

Skulle der trods al omhu være fejl i listen, 
bedes I venligst henvende jer snarest til kassereren 

dommelig – heller ikke 
MSS”. 

 Samme Preben Jensen 
havde jeg god lejlighed 
til at snakke om vort 
driftingprojekt på vej 
hjem fra bestyrelses-
mødet i Driftsforeningen 
Padborg Park. Der er in-

gen tvivl om, at Preben 
er ved at være MR. 
DRIFTING i dansk mo-
torsport, med rigtig go-

de kontakter i udlandet. 
Jeg tror, det bliver en 
kilde til sportslig succes 

og masser af medlem-
mer i vores klub. 
 Ved bestyrelsesmødet 
kunne vi i øvrigt konsta-
tere, at planlægningen 
går, som den skal for 

den kommende sæson 

på Padborg Park. Hen-
ning Holst, der er løbs-
lederassistent, bliver ny 
formand og direktør i 
Driftsforeningen, og på 
det kommercielle skal 

jeg overtage mere fra 
Karin, der jo, når dette 
læses, er blevet for-
mand for Motor Sport 

Sønderjylland. 
 Klassen for Youngtime-
re er på vej tilbage til 

gamle dages hygge og 
sjov. Vi har haft det 
andet møde her forud 
for sæsonen, og der er 
ingen tvivl om, at efter 
at nogle har forladt sel-

skabet, er der kommer 
ro i klassen. Jeg har og-

så sagt, og gentager det 
gerne: det ævle-bævle 
vi har set i klassen i 

2012, vil jeg simpelt hen 
ikke være med til. Og 

lad mig også gentage, at 
jeg ikke indgår i nogen 
debat på Facebook. Er 
der nogen, der vil mig 
noget, ringer de eller 
sender en mail. 
 Jeg har noteret mig, at 

Motorsport Nordjylland 
har fået ny formand. 
Finn Knudsen er blevet 
formand for Danmarks 

tredje største klub, og 
han har allerede tilken-
degivet, at han ønsker 

at indgå i et godt sam-
arbejde med os og de 
andre store klubber. 
Finn har afløst Henrik 
Pedersen, der jo er en 
markant personlighed i 

dansk motorsport. Ikke 

en, jeg altid er enig 

med, men en person, 
hvor det er ærgerligt, at 

den store viden, han har 
om sporten, ikke har 
kunnet udnyttes til gavn 
for os alle. 
 Denne måned slutter 
med fejring af 60-års 
dagen for en anden 

markant skikkelse, nem-
lig Hans-Jørn Søgaard 
Andersen, hvis evner vi 
heldigvis alle bruger til 

gavn både i klubben og 
DASU. 
 Ellers er marts måned 

måneden for den vigtige 
planlægning, for den 
sæson vi alle glæder os 
til. Den bliver spæn-
dende – det kan jeg 
godt love Jer alle. 

 

Holger Møller-Nielsen 



NAVN ADRESSE POSTNR./BY TLF. MAIL FUNKTION 

Karin Niebuhr Jaruplundvej 65 6330 Padborg 40153885 monique96@webspeed.dk  Formand/bane F 

Jørgen Rasmussen Grønningen 15 6230 Rødekro 74662860 mss.kasse@gmail.com Kasserer/Fart F 

Johnny Bertelsen Porsevænget 10 6360 Tinglev 40361021 johnny.bertelsen69@gmail.com  Bestyrelse/kart F 

Allan Dumstrei Slotsgade 16A st. 6200 Aabenraa 20687618 allandumstrei@gmail.com Bestyrelse/rally F 

Lars Henrik Koch Skovboulevarden 21C 8870 Langaa 41108310 kasserer@trackdayklub.dk Bestyrelse/trackday F 

Herluf Jensen Glarmestervej 14 6710 Esbjerg 21254988 herluf@alfaspecialisten.dk Bestyrelse/aktiv F 

Thomas Rasmussen Smedager 4 6340 Krusaa 22391314 trasmussen@ofir.dk Bestyrelse/banechef 

Helle Nielsen Fördebogen 4 D24955 Harrislee 29926997 hellonitis@hotmail.com Bestyrelse/bane 

Michael R Jensen Bækbjerg 2 6300 Gråsten 20970958 baekbjerg@mail.dk Bestyrelse/rally 

Ivan Rostrøm Hermelinløkken 160 5210 Odense NV 21455495 ivanogtina@webspeed.dk Bestyrelse S/trackday 

Preben Jensen Kirsebærgrenen 26 5220 Odense SØ 22211126 p.prenet@yahoo.dk Bestyrelse S/drifting 

Bjarne Jensen Ramsherred 2B st. 6310 Broager 20468292 bjarne71@gmail.dk Rally 

Bettina Kampfenborg Illervej 11 6310 Broager 29440499 bettina.desiree@gmail.com Rally 

Johann Villadsen Søndervejen 30 6340 Krusaa 28729851 jo.villadsen@gmail.com Bane/rally 

Tine Nykjær  Søndervejen 30 6340 Krusaa 26718664 tina_nykjaer@hotmail.com Rally 

Hans-Jørn Søgaard Allingskovvej 2 8600 Silkeborg 20219996 hja@racerskoler.dk Bane, næstformand 

Søren Dittmann Fjordvej 10 6200 Aabenraa 22956815 s.h.d@email.dk Bane, afviklingschef 

Bjarne S. Larsen Rendsborgvej 1 6400 Sønderborg 28209898   Bane 

Kenneth Søgaard Grønnegade 57B 1th 6705 Esbjerg Ø 41595988 klubrally@hotmail.com Bane, tekn. kontrol 

Mikael H. Christensen Ndr. Industrivej 3 6630 Rødding 22791736 m-holden@jubii.dk Bane, kørerepr. 

Kurt Christensen Smedegade 9 6430 Nordborg 31728093 kurt@truk.dk Bane 

Robert Kaas Højvang 7 6340 Rødekro 51160618 kaas.dk@mail.tele.dk Bane 

Bjarne Jensen Randerupvej 95 6780 Skærbæk 27478139 cirkeline-dk@c.dk Kart 

Jens Erik Thomsen Friskærvej 4 6535 Branderup J 20835287 jetudlejning@jetudlejnig.com Kart 

Kim K. Nielsen Hobrovej 16 8990 Fårup 31247419 wankelkim@gmail.com Trackday 

Heine Engelbrecht Fördebogen 4 D24955 Harrislee 61780944 heine_engelbrecht@hotmail.com Trackday 

Allan Lund Petersen Kongefolden 59 8660 Skanderborg 20748576 allanlundpetersen@msn.com Trackday 

Holger Møller-Nielsen Skolevej 2 8544 Mørke 86377705 holger@gjesing.dj  Youngtimer, PP 

Anders Tage Jensen Randerup 70 6261 Bredebro 21644677 anders.t.jensen@hydro.com Webmaster 

Jørgen Hansen Ribevej 38 6780b Skærbæk 20874322 jorgen@jh-biler.dk Kart 

Dan Petersen Vestervang 23 6261 Bredebro 22258258 dan@hovedvejensauto.eu Kart 

René Jensen Rolighedsvej 26 6520 Toftlund 23251336 info@top-glas.dk Kart 

Jørn Iversen Sundquistgade 30 6400 Sønderborg 26251185 joern.iversen@hotmail.dk PP 

Kim Boisen Smedevej 4 6310 Broager 20615339 kboisen@boisen-motorsport.dk PP 

      Inger W. Poulsen Jaruplundvej 28 6330 Padborg 20675557 ingerwpoulsen@hotmail.com PP 

Calle E. Jensen Løngang 21A 6400 Sønderborg 50650265 mss-klubinfo@gmail.com Klubinfo 

Morten Alstrup Hasselhaven 19 8520 Lystrup 20207422 morten@alstrup.nu  Reklame & it 

Gudrun Larsen Birkeparken 54 6230 Rødekro 40625088 gudrunlarsen@bbsyd.dk Fart med fornuft 

Ulrik Kristensen Süderholm 13 D24955 Harrislee 72584356 ullaulrich@versanet.de Fart med fornuft 

Padborg Park Ved Flyvepladsen 10 6330 Padborg 74608093   
 

Skærbæk Gokart Cente Astrupvej 40 6780 Skærbæk 74752800   
 

       

BESTYRELSE OG UDVALG I MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND 
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