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Forsidebilledet: Flankeret af sin bror og de to baneejere 
Jens Enemark (t.v.) og Henrik Jansen (t.h.) klippede HKH 
Kronprins Frederik snoren over den 24. maj 2003 og 
indviede Padborg Park (foto: Niels Henrik Dam). 

Det er spændende at se 

tilbage på de 10 år, hvor 
klubben har eksisteret. Der 
er sket utrolig meget i den 
periode.Hvem havde for 10 
år siden troet på mulig-
heden af at stable så stor 
en klub på benene i det 
sønderjyske? Vist nok ikke 
ret mange andre end de, 
der lagde sig i selen for, at 
det kunne blive til virke-
lighed. 

Vi var vist ikke ret 
mange, da vi startede for 
10 år siden, der tænkte på, 
at vi i løbet af de relativt få 
år, kunne vokse så meget. 
Det har dog heller ikke altid 
været lige nemt det hele. I 
en klub, hvor der har været 
rigtig mange gode ideer til, 
hvad vi skulle beskæftige 
os med indenfor motor-
sporten, har der naturligvis 
– havde jeg nær sagt – 
også været ting, der kunne 
have været gjort ander-
ledes. Men sådan må det 
være. 

Vi har også i de sidste år 
været præget af, at det har 
været krisetid – det var 
været endog meget svært 
at fastholde mange af 
udøverne i sporten, fordi 
det var her, man var nødt 
til at fravælge. 
Jeg tror dog på, at 
krisetiderne er ved at være 
forbi – det virker som om 
der igen er en større 
optimisme i sporten. Derfor 
er det også vigtigt, at der 
hele tiden bliver sat nye 
ting i gang uden at vi 

glemmer de mange gode 

aktiviteter, der allerede er i 
klubben.  

Jeg vil meget gerne have 
endnu flere gode ideer, 
både fra aktive og ikke helt 
så aktive medlemmer af 
klubben. Måske går der en 
eller anden rundt med alle 
tiders gode ide? Så kom 
frem i lyset og lad os 
snakke det igennem. Det 
kunne sagtens være et af 
vore fremtidige projekter. 
Selvom vi er en del aktive i 
de forskellige udvalg, er det 
jo ikke sikkert, at de ideer, 
der arbejdes med her, er 
de bedste, så derfor er det 
vigtigt, at så mange som 
muligt i klubben er med 
fremme, når der skal ske 
udvikling. 
 Og udvikling skal der 
være. Vi kan ikke blive ved 
med ”kun” at have de 
aktiviteter, vi arbejder med 
nu. Der skal helst hele 
tiden ske noget, så der er 
et stort udbud for de 
mange, der har lyst til at 
være med i klubben. 
 Jeg skrev i indledningen, 
at det har været 
spændende at se tilbage på 
de 10 år, vi allerede har 
eksisteret, men det skal 
også være spændende at 
se frem i tiden. Hvor er vi 
om 10, 20 eller 30 år? Hvad 
laver vi? Hvad sker der for 
de danske racerbaner? 
Kører vi stadig med biler, 
der får lov til at larme? Er 
der blevet endnu større 
krav til os vedrørende 

miljø? Kan vi blive ved med 
at finde steder, hvor det er 
spændende og muligt at 
køre rally? Kan vi bibeholde 
den gode kart-bane, vi har i 
Skærbæk? Måske endda 
udvide den? Bliver der ved 
med at komme så mange til 
track- dagene og hvad med 
Fart med Fornuft? Bliver 
det mulig at udvide 
sidstnævnte område til 
flere dele af landet? Der er 
mange ting, der trænger 
sig på, når man kigger 
fremad. 
 Jeg har også en drøm om 
at endnu flere vil engagere 
sig aktivt i klubben. Der er 
rigtig mange dygtige folk, 
der hele tiden arbejder for 
klubben, men hvis vi skal 
udvide vores klub er det 
også nødvendigt, at der 
bliver endnu flere om 
planlægning og udførelse af 
aktiviteterne, både som 
praktikere og som ide-
mænd/kvinder. 
 Det er vigtigt at vi også 
får de unge medlemmer af 
klubben med, når vi skal 
forsøge at få gode ideer. 
Det er dem, der skal bære 
klubben videre og få den til 
at vokse. 
 Jeg glæder mig til endnu 
mere udvikling i klubben i 

de kommende år.  



 

Borgmester Tove Larsen, sendte deltagerne af sted 

på vores 2. DM-løb med start i Rødekro. 
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Tekst: Holger Møller-Nielsen 

 

Når man som klub-
medlem og tidligere 
formand ser tilbage på 
10 år i MSS, kan man 
ikke undgå at blive be-
gejstret for den rivende 

udvikling, der er sket i 
en klub med udgangs-
punkt i 120 medlemmer 
og nu med næsten 700. 
Og det inden for næsten 

alle former for motor-
sport i Danmark.  

 Den succes har na-
turligvis indbygget en 
risiko for at vi bliver for 
selvtilfredse – for selv-
fede med ønske om at 
hvile på laurbærrene. 

Inden dette sker, synes 
jeg også, vi skal mindes 
de eklatante fiaskoer, vi 

har haft. Husker vi må-
ske ikke Træning a la 
Carte, Historisk Endu-

rance Championship, 
Sportscar Endurance 

Championship, Race of 
Champion, F-Street og 
Speed Festival. Og disse 

fiaskoer er også en 
vigtig del af MSS, og 
håndtering af sådanne 
er meget kendetegnen-
de for klubben. For er 
der nogen klub i Dan-
mark, der har prøvet no-

get og forsøgt noget, er 

det da os – og så må 
man også erkende, at 
der er en smutter en 
gang imellem, og det 
med den skønne hold-
ning ”op på hesten i-

gen”. Dette entreprenør-
gen har så til gengæld 
givet mange rigtige 
fantastiske oplevelser i 
vores klub. 

 Lad os da bare nævne 

i flæng Legend Car Cup, 
verdens bedste rally-
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prøver i både DM rally 
og Mini Rally, Trackday, 

ejerskabet af vores egen 
Go-Kart Bane og Dan-
marks bedst afviklede 
baneløb.  Der er 
også mange historiske 
linjer, der strækker sig 

fra Aabenraa Motor 
Sports sidste klubrally, 
der blev kørt i april 
måned 2003 – nogle 
måneder efter at MSS 

officielt var stiftet. Rally 
har fra den gang været 

en del af vores identitet, 
medens vi dog nu mest 
viser os igennem 
Padborg Park, hvor 
denne første gang 
optræder i Autosport i 
april måned med en 

overskrift ”Tavshed har 
været guld” henvisende 

til, at Jens Enemark var 
i stand til at gennemføre 
planlægningen af Pad-
borg Park uden al for 

meget offentligt spot-
light, og dermed miljø-
fanatikers vrede, før end 
parken var en realitet. 
På billedet i Autosport 
var også Jan Magnus-

sen, der fra første færd 

har været med til at 
støtte op om banen, 
også igennem navnet 
Bic Mac til det van-
skelige og hurtige sving 
ned mod hårnålen på 
banen.  

 Denne officielle åb-
ning var den 24. maj 
2003 – og det var på 

mange måder langt væk 
fra København, selv om 
der da var nok af VIP-

gæster derfra også. Jeg 
tænker mere på, at 

både Kronprins Frederik 
og Prins Joachim var til 
stede. Det er ikke 
mange gange, de to er 
sådan uden døre sam-
men til noget rigtigt 

spændende – og mon 
ikke det var afstanden til 
mors overvågning i Kø-
benhavn, der gjorde 
dette dobbeltbesøg mu-

ligt? Der er i alle tilfælde 
ikke ret mange, der tror 

på, at der var givet 
overordentlig tilladelse 
til, at de to prinser kørte 
om kap på banen, og 
Kronprinsen satte en 
lånt Citroën af så langt 
ude i sandkassen, at vi 

næsten ikke kunne finde 
bilen og ham igen. Men 

festligt var det da, og en 
rigtig god dag med 
masser af PR til os og til 
motorsporten! 

 Padborg Park kørte i 
første omgang sine løb i 
samarbejde med DTC 
Motorsport A/S, og det 
var da noget af en over-
raskelse for os alle, da 

banen af dem blev lånt 

ud til Danmarks Hurtig-
ste Bil i foråret 2003. 
Det gav skrammer ved 
forholdet til naboer og til 
DTC! 
 Så var der mere stil 
over åbningsløbet sent i 

juni måned 2003, hvor 
der blev kørt 4. afdeling 
af DTC det år. 

 Inden da havde klub-
ben været igennem en 
hård omgang med ind-

læring af nye officials, 
og det er faktisk skønt, 

at mange af de, der var 
med på Stensgaard i 
vinteren 2003 til flag-
kursus, er med som 
officials endnu den dag i 
dag.  

 På rallysiden kørte vi 
Goodyear-Dunlop Finale 
på Als – det første store 
rallyarrangement i klub-
ben. Det som kom til at 

være et varigt finger-
aftryk fra det arrange-

ment var, at borgmester 
Jan Prokopek fra Nord-
borg Kommune prøvede 
en tur i en rallybil. – Det 
skal alle de unge prøve, 
var hans kommentar, og 
det var udgangspunktet 

for arbejdet med at 
sætte Fart med Fornuft i 

gang. Senere en kæm-
pesucces for klubben.  
 Uden at klubben hav-
de ret meget andel i det, 

havde Fleggaard den 
gang et rigtigt bane-
team. Vi fik mange 
stjerner ved at lægge 
bane til kendisser som 
håndboldspilleren Lars 

Kristiansen, og venstre-

løven, Klaus Hjort 
Frederiksen, der kom ud 
og køre med i Clio Cup 
på vores bane.   
 Go-Kart sporten kom 
ind ad bagdøren i vores 
klub. En skør ide om, at 

dette også skulle være 
med, og et møde i 
Skærbæk, hvor det af 

de lokale blev fortalt, at 
det var umuligt. – Glem 
det. Halvdelen af det 



Et af de meget roste arrangementer i MSS var det 
årlige Rally Nordborg med masser af gode prøver på 

små veje. Her er en deltager klar til at blive sendt af 
sted på en spændende rundbane ved Havnbjerg. 

 område her er vand, og i 
den anden del bor der 
ikke nogen, sagde de. 

 Det kunne dog ikke 
afskrække vores klub. Vi 
fik en forpagtningsaf-
tale, en aftale med 
Skærbæk Go-Kart Klub, 
der senere blev en del af 

MSS.  

 Fart med Fornuft og 
samarbejdet omkring 
Go-Kart sporten gav nye 
udfordringer, og vi kom i 
gang med at lave rigtigt 
gode løb på Padborg 
Park. Dette prægede 

mest de kommende år.  
Næste store satsning 
var Rally Lyren i 2005 – 

som sagt tidligere med 
udgangspunkt i, at vi 

kan finde nogle rigtig 
gode prøver, og få til-
ladelse til at køre på 

dem.  
 Vi var på banen med 
Streetrace – først i 
Nordborg og et egentligt 
åbent løb i Padborg i 
2005. Mange deltagere 

– men hvor blev den 

aktivitet af i klubben? 
 Mere held havde vi 
med DM i Rally 
Aabenraa – en aktivitet, 
der senere er fulgt op 
med DM-løb i Skærbæk 
og senest i 2011 i 

Sønderborg. Men det er 
lige som om, de kon-
centrerede mini rally 

ligger mere til vores 
klub – hvor vi med 

Schackenborg Grusrally 
opnåede et absolut 

klimaks inden for afvik-
ling og tilrettelæggelse 
af rally.  
 I 2007 havde vi 
første gang officials på 
Le Mans, og samme år 

blev MSS Danmarks 
største bilsportsklub. 
Dette første er noget, 
som er blevet en MSS-
specialiteter med official 

til mange af de store løb 
rundt omkring i Europa, 

og det med at være den 
største er vi stadigvæk.  
 Den store nyhed i 
2008 var at vi gik i gang 
med klubrace for første 
gang, og vi kører stadig 
løb for clubracere – i 

dag Youngtimer – to 
gange om året. Denne 

aktivitet er en af føde-
kæderne til asfaltbane-
sporten. 
 Grundlaget for vores 

klub er som sagt Pad-
borg Park og entrepre-
nøren, der satte dette i 
gang, Jens Enemark, er 
på mange måder kata-
lysatoren, der fik stiftet 

Motor Sport Sønderjyl-

land. Jens er den typiske 
igangsætter på godt og 
ondt. Ingen anden end 
ham kunne formentlig få 
Padborg Park op og stå, 
men som hos alle andre 
entreprenører er det 

igangsætningen, der er 
det spændende. Vi fik 
som klub udfordringen i 

at skulle stå som sports-
lig arrangør fra starten



Jens Enemark brænder 
stadig for banesporten, 
men nu på golfbanen 
Benniksgård i Rinkenæs. 

 af – senere fik vi op-

gaven også at tage os af 
økonomien, og det lige 
netop i den mest krise-

ramte tid i Danmark i 
nyere tid. Det er lyk-

kedes ikke mindst igen-
nem et godt samarbejde 
med Tom Pedersen, der 
først kom ind på Pad-
borg Park som lejer og 
nu som ejer. 

 Padborg Park har 
også måtte erindre os 
om, at motorsport er 
farlig, selv om en døds-
ulykke vi oplevede for et 

medlem skete på Jyl-
landsringen, da vi i 2009 

mistede Jens Hansen. På 
Padborg Park er der sket 
to dødsulykker, som er 
gået ud over motor-
cykelkørere – når vi ser 
tilbage på de sidste 10 
år, er vi også nødt til at 

holde os det for øje. 
Risiko ved motorsporten 

kan vi formindske – men 
ikke eliminere.  
 Vi har altid været 
vakse til at prøve noget 

nyt – og et af de meget 
store arrangementer, vi 
har gennemført, var Car 
Day i Skærbæk. Det var 
én mands arbejde, der 
var baggrunden, nemlig 

Anders T. Jensen – og 

måske var vi andre ikke 
vakse nok til at fortælle 
og følge op på den 
succes. Car Day blev 
gennemført to gange – 
og døde så ud – det kan 
vi egentlig ikke være 

bekendt.  
 I 2009 blev det ende-
ligt besluttet, at vi skulle 

købe Go-Kart Center 
Skærbæk. Dette var en 
beslutning, der var 

vanskelig og den tog tid. 
Det er trods alt ikke 

hver dag at en klub 
investerer 3,6 millioner 
kroner i et baneanlæg. 
Men det lykkedes, og 
det er alle vel glade for i 
dag, hvor kartsporten er 

en meget vigtig del af 
vores klub. 
 I 2009 dukkede en 
anden vigtig aktør op på 
scenen – nemlig Johnny 

Bertelsen, der første 
gang blev kendt uden 

for vores rækker, da 
Jyske-Vestkysten gav 
”månedens skulderklap” 
til Jonny. Dengang for-
talte Johnny, at kart-
sporten var hans halve 
liv – måske er det 

senere ændret til det 
hele liv.  

 Johnny blev klubbens 
3. formand, hvor Ole 
Stig var den første, den, 
der skriver dette, den 

anden, og nu er stafet-
ten givet videre til Karin 
Niebuhr, der har været 
klubbens utrættelige ba-
nesportsudvalgsformand 
i en periode, hvor vi er 

gået fra at være en god 

afvikler af baneløb til 
nær det perfekte.  
 Udviklingen er aldrig 
stoppet i Motor Sport 
Sønderjylland. I de se-
nere år er Trackday 
kommet til – i dag den 

største enkeltaktivitet i 
klubben. Nu kommer 
Drifting til – og giver 

sikkert en stor skare af 
nye medlemmer i vores 
klub. 



Kartsporten har betydet umådeligt for vores klub. 

Her fra et løb på Asserballe (fra venstre) Ole 

Petersen, årets talent i 2012, Steffen Petersen (årets 

talent 2011) og magtfulde far, Dan Petersen, 

nuværende stærke mand i bestyrelsen for Go-Kart 

Center Skærbæk. 3. kører på billeder er en af de 

mange unge, som i tidens løb har modtaget råd fra 

familien Petersen 

 

 

  

 Med 10 år som 
baggrund kan vi som en 

ung klub kun se frem til 
nye aktiviteter og nye 
projekter – de skal nok 
komme. Men måske skal 
vi også være bedre til at 
holde fast i nogle af de 

ting, vi sætter i gang. 
For også vi kan komme 
til at lide af, at være alt 
for meget entreprenører 
og igangsættere. 

 Holger Møller-Nielsen 
 

 

Egnens 

største 

butik 

byder 

Dem vel-

kommen Skærbæk 

  



 
Tekst: Jørgen Rasmussen  
 

Da rallyklubberne i Ha-

derslev, Aabenraa og 
Sønderborg blev smeltet 
sammen i Motor Sport 
Sønderjylland var det 
med den klare målsæt-
ning, at sammenlæg-
ningen ikke måtte bety-

de en væsentlig ned-
gang i aktivitetsniveau-
et. Det mål er til fulde 
nået, da der har været 
3-4 åbne rallyarrange-
menter hvert år, plus 

masser af rallykurser. 
Klubben har også holdt 
hele 3 DM-afdelinger i 
de forløbne år. 
 Det første DM Rally i 

klubbens historie blev 
også den mest spæn-

dende fight i dansk ral-
lysport med den rege-
rende danmarksmester 
Ib Kragh i Renault Me-
gane Maxi og hans ud-
fordrer, Martin Johansen 
i Opel Corsa Super 1600 

i front. De to havde et 

intenst opgør fra første 
til sidste prøve, og der 
var på intet tidspunkt 
mere end nogle få 
sekunder mellem dem.  

Efter to dage og 15 
hastighedsprøver med 
en samlet længde på 
160 km gik, sejren til Ib 
Kragh, der besejrede 
Martin Johansen med 

sølle 1,1 sekund.  

 Manden på tredje-
pladsen Christian Jensen 

udtalte efter løbet, at 
Motor Sport Sønderjyl-

land til løbet havde fun-

det nogle fantastiske 
hastigheds prøver frem 
med blandet underlag, 
banekørsel, kørsel i bå-
de dagslys og mørke, jo 
de indeholdt alt hvad en 

rallykører kan ønske sig.  
 Blandt de større tri-
umfer bør måske næv-
nes året 2008 hvor klub-

bens medlemmer hjem-
tog hele 4 guldmedaljer 
i DM sammenhæng. 

 Igen i 2010 og 2011 
stod MSS for en afdeling 
af DM-Rally, og i alle 
årene er der hvert år 
kørt 1-2 minirally om 
året og 2-3 klubrally, 

langt de fleste løb har 
været tællende til Jysk 

Fynsk Mesterskab og 
flere har været en del af 
DM. 

 
NYE VEJE 

Et særkende ved MSS er 

at klubben altid har 
prøvet nyt og gået nye 
veje. Det så vi, da 
klubben i 2007 købte en 
Peugeot 105 Rally og 
stillede den til rådighed 

for nybegyndere, der 
kunne leje bilen til 
klubbens kurser for en 
symbolsk betaling. Det 

vakte en del opsigt og 
der var mange der 
forsøgte sig i sporten. 

Det gik godt lige til 
gearkassen gik og det 
blev for dyrt at 
reparerer, så blev bilen 
solgt og den kører så 
vidt vides endnu med en 

anden gearkasse og ny 
ejer. 

 I 2009 vakte det også 
opsigt da en af klubbens 
løbsledere, Preben Jo-

”Det er ikke meget – men det er nok,” konstaterede 
en glad og tilfreds Ib Kragh, da sejren var hjemme. 



  

hannsen, lavede det før-
ste Schackenborg Grus-

rally – et minirally hvor 
samtlige prøver var på 
grus. Det var aldrig set 
før i DK, men det blev 
en mega succes, der 
først sluttede da Prins 

Joachim bortforpagtede 
jorden og dermed ikke 
længere kunne lægge 
faciliteter og vejoprettet 
til. Så rakte økonomien 

ikke til fortsættelse. 
Også DM-Rallyet i 2011 

viste nytænkning, da 
MSS sagde ja til at med-
virke ved et af de første 
DM-Rallies, arrangeret 
af en promotor DRC 
(Danish Rally Champion-
ship) med den kendte 

rallykører Karl-Åge Jen-
sen som promotor. Det 

blev et glimrende rally, 
men selv om klubbens 
havde lavet flere DM-
Rally, kostede det man-

ge læretimer at finde ud 
af at få samarbejdet 

mellem promotor og 
klub til at spille. 
 Da vi efter alle kører-
nes opfattelse råder 

over en af de bedste 

rallyprøver i Danmark, 
”Gennerprøven”, er det 
jo nok kun et spørgsmål 
om tid, inden der igen er 
samlet kræfter til, at 
arrangere et DM-Rally i 

Sønderjylland. 

 I alle år har MSS kørt 
Super Dæk klubrally i 
Padborg området. Med 
de mange virksomheder 

i industrikvarteret byder 

Padborg på helt unikke 
muligheder for at lave et 
meget koncentreret 
klubrally, hvor deltager-
ne ikke skal køre ret 
langt mellem de enkelte 

hastighedsprøver.  

Klubbilen, som gav mange en chance for at prøve 
kræfter med rallysporten i Sønderjylland. 



  

Tekst: Calle Jensen 

Kim Boisen på kontoret 
ved køkkenbordet med 

awarden og sponsor-
kalender i baggrunden. 
 

Da Motor Sport Sønder-
jylland så dagens lys i 

2003, var Kim Boisen al-
lerede en erfaren rally-
kører. I 1990 hjemførte 
han et dansk mester-

skab til sin daværende 
klub, Aabenraa Motor 
Sport, og da havde han 
allerede kørt i 11 år. 
Klubben i Aabenraa blev 
en af grundpillerne i det 

nuværende MSS, men 
eksisterer stadig som en 
støtteforening, hvor Kim 
møder flittigt op til en 
snak om gamle dage. 
 

FORTIDEN 

Som så mange andre 
unge mænd, havde Kim 
masser af oktan i blodet, 
da han startede i lære 

som mekaniker i 1977. 
Derfor behøvede han 
ikke betænkningstid, da 

en kollega ville have 
ham med ud at køre 
rally et par år senere – 
og så var han solgt. 
 Med en karriere på 

foreløbig 34 år som 
aktiv kører bag sig, 
kender Kim alt til gamet. 
Frem til årtusindskiftet 
var han med i masser af 

danske rallyløb. Hans fo-
retrukne bilmærker var 

Opel og Peugeot, hvilket 
hang sammen med, at 
han arbejdede på værk-
steder, som tilhørte for-
handlere af disse mær-
ker. I den sidste sæson i 
hans kamp for et dansk 

mesterskab sluttede han 
på en andenplads, hvil-

ket han dog betragtede 
som en sejr. Den bil, 
han havde til rådighed 
burde nemlig slet ikke 

kunne klare sig så godt, 
som den gjorde med 
Kim bag rattet. 
 

NUTIDEN 
Der er ikke og har aldrig 

været store penge i at 

køre rally. Enkelte fa-
brikskørere i den inter-
nationale top lider ingen 
nød, men for det store 
flertal er der tale om en 
særdeles dyr hobby. 
Regningen for sidste 

sæson løb op i omkring 
200.000 kr. for Kim 
Boisen. Og så betaler 

tyskerne i modsætning 
til Danmark endda præ-
miepenge, selv om de 

kun dækker en lille del 
af omkostningerne. 
 I dag får han sin 
økonomi til at hænge 
sammen ved et job på 

Padborg Park samt fir-
maet Boisen Motorsport, 
hvor han ombygger ra-
cerbiler for andre og 
hjælper dem i gang. Det 

er en knaldhård bran-
che, hvor man er pisket 

til at levere vinderbiler 
til kunderne hver gang – 
ellers forsvinder de som 
dug for solen. Det gør 
han med sin praktiske 
erfaring fra værkstedet 
og sin egen kørsel, 

sammenholdt med at 
reglerne både skal 

overholdes og udnyttes 
mest muligt til egen 
fordel. 

Kim Boisen knokler 

mange timer i det vel-
ordnede værksted. 
 

 
 I den sidste halve snes 
år har Kim Boisen haft 



Jesper Petersen som 
fast co-driver, og de 
blev mødt med respekt, 
da de stillede i det tyske 

ADAC rally med en BMW 
M3. Selv om de første 

afdelinger glippede, var 
de ved sæsonens slut-
ning så suverænt foran, 
at de kunne trille sejren 

i hus. Men det ville Kim 
Boisen ikke være med 
til, selv om mekanikerne 
tryglede ham om at skå-
ne bilen: Folk er kom-
met for at se mig køre 

stærkt, og det skal de få 

lov til, svarede han. 
 Som et flot punktum 
på sæson 2012 blev Kim 
Boisen i februar kåret 
som Årets Rallykører 
ved Dansk Motorsport 
Award. Og den sejr var 

aldrig i tvivl: Med over 
4000 stemmer fik han 
mere end 7 gange så 

mange stemmer som 
den nærmeste konkur-
rent fik! 

FREMTIDEN 
Den kommende sæson 
kræver kreativ tænk-
ning. Kim har nu sin 

vognbog og kan stille op 
til løb i Danmark, men 

den klasse, hans bog 
gælder til, eksisterer 
ikke mere, så hvem skal 
han konkurrere med? Vil 

han gentage sin succes i 
Tyskland, er han også 
velkommen, men selv 
om han vandt hver 
gang, ville han slutte på 
sidstepladsen, for som 

udlænding kan han ikke 

længere få points! Der-
for deltager han i stedet 
i enkelte større løb, som 
han ikke vil gå glip af, 
og venter på, hvad 
fremtiden bringer. Lyst-
en til at vinde har han 

stadig og evnerne har 
han for længst bevist, så 
hvis kroppen og mate-

riellet kan holde, kom-
mer vi med garanti til at 
høre mere fra Kim Boi-

sen i fremtiden på mo-
torsportsfronten. 
 Derimod er han mere 
usikker på rallysportens 

fremtid i MSS. Det skal 
ikke være nogen hem-

melighed, at kørerne of-
te føler sig som stedbørn 
i klubben og flere gange 
har luftet tanken om at 

starte forfra med deres 
helt egen klub. Den løs-
ning tror Kim Boisen dog 
ikke på og siger: Rally-
sporten er bedst tjent 
med at blive i Motor 

Sport Sønderjylland. Af-

delingen har folk, som 
både kan tilrettelægge 
og gennemføre gode 
løb, og det skal de kon-
centrere sig om, mens 
klubben tager sig af alt 
det papirnusserieri, som 

er nødvendig, men in-
gen rigtig gider. Brug 
kræfterne på at skabe 

gode tilbud – så skal folk 
nok komme til alt det, 
som jo er det sjove. 

Rallysporten 

trækker  

mange  

tilskuere  

i Tyskland.  

Her ser de  

Kim Boisen  

og Jesper 

Petersen på vej 

til mesterskabet. 

Tyskere går 

stadig gerne 

til rallyløb. 

Her ser de 

Kim Boisen 

og Jesper 

Petersen  

på vej til 

mesterskabet

. 



  

Tekst: Holger Møller-Nielsen 

 
Når historien om vores 
bane i Skærbæk skal 
skrives, kan det ikke 
undgå at blive en 
personlig beretning om 
et projekt med stærke 

følelser. Jeg har raset i 
afmægtigt hysteri over 

banen. Jeg har været 
langt nede over menne-
skers uforstand og mod-
vilje. Jeg har været helt 
oppe i skyerne, når no-

get lykkedes.  – Og sidst 
men ikke mindst: Jeg 
har mødt nogle helt fan-
tastiske mennesker, der 
alle har været med til at 

berige min tid i 

Motor Sport Søn-
derjylland. Jeg 
vil også hævde, 
jeg har mødt 
nogle, som jeg i 
dag betegner 
som gode venner 

– venner jeg ikke 
ville have mødt 
uden banen i 

Skærbæk.  
 For Motor 
Sport Sønder-
jylland har Go-Kart 

Center Skærbæk været 
der fra den første dag, 
selv om den sådan lå lidt 
på sidelinjen. Hydros 
motorklub var jo opbyg-
get omkring Kartsport-

en, og havde aftaler 

med at køre i Skærbæk, 
og den blev som sådan 
brugt ind i mellem. Men 

langt forud for MSS var 
banens historie da noget 
af en gyser. 
 Den blev bygget med 
penge fra racerkøreren 

Kurt Thiim, og det er 
ikke nogen hemmelig-
hed, at det kom til at 
koste ham rigtigt mange 
penge. Alt for optimis-

tiske budgetter og for-
kerte folk på pladsen, 

gav en økonomisk rut-
sjetur, som Kurt vel 
næppe nogensinde helt 
kom over.  
 Fra et fallitbo blev 
banen købt af nogle 
sønderjyske interessent-

er, deri blandt Svend K. 

Pedersen – i øvrigt far til 
Tom Pedersen fra Pad-
borg Park.  
 Da jeg kom ind i 
billedet, kendte jeg ikke 

ret meget til hverken 
Svend eller Tom. Det er 
jeg siden kommet til, og 

det er jeg rigtig glad for. 
 Det blev allerede for 
10 år siden ganske klart 

for mig, at det med 
banen i Skærbæk ikke 
gik som det skulle for 
hverken ejeren, Hydro, 
klubben i Skærbæk eller 

forpagteren. Skulle der 
ske noget, skulle vi som 
klub ind i billedet. Det 
kom vi første gang, da 
vi havde det berømme-

lige møde med nye og 
gamle medlemmer i 

Skærbæk om ”halvdelen 
vand er og resten bor 
der ingen i”. 
 Hvorfor gik vi så ind i 
projektet? Faktisk gik vi 
ikke ind alene, men ef-
ter – hvad vi troede – et 

projekt sammen med 
Fritidscenteret i 

Skærbæk. Det 
som kom frem i 
nogle af de 
møder vi havde, 

overfortolkede vi 
nok, og det var 
måske ikke så 
galt, at det slut-
tede med at 
være MSS alene, 

der tog ansvaret 

for denne skønne 
bane.  

 Forhandling med e-
jeren blev indledt ud fra 
et ønske om en for-
pagtning og senere køb 
– og det var da et be-

mærkelsesværdigt for-
løb. Første gang jeg 
mødtes med ejeren, 

havde jeg et oplæg med 
om forpagtning. Svaret 
blev ja. Næste gang jeg 



                              



kom til Christiansfeld, 
var med regnskab, som 

viste dårligere resultat 
end budgettet. Svaret 
var: Det må I gøre bed-
re. 3. gang var med et 
forslag om køb uden 
nogen særlig udbetaling: 

Svaret var nej. 4. og 
sidste gang var med et 
mere realistisk forslag, 
og svaret var ja. Jeg har 
regnet ud, at de fire 

møder jeg havde med 
Svend K. Pedersen i alt 

tog 42 minutter – og det 
inkluderer da også både 
kaffe og høflighed. 
Ingen skal sige, at tiden 
bliver spildt i det firma.  
 Da vi så for 9 år si-
den overtog forpagt-

ningen, skulle vi også 
for første gang i gang 

med at drive en egentlig 
forretning med ansatte. 
Vi havde to ansatte – og 
ud over at de efter-

hånden fik et lidt an-
strengt forhold til hin-
anden, gik det egentlig 
som vi fortjente.  
 En arbejdsuge i sæ-
sonen på 81 timer og 

uden fridage sætter 

grænser for, hvor meget 
en arbejdsgiver kan 
forlange – men til sidst 
blev der da trods alt 
slidt for meget på kon-
torstolen i forhold til på 
vores kart, til at det 

kunne gå. 
 Vi fik ansat nye folk 
på jobbet – et par piger, 

som faktisk havde styr 
på både det med det 
administrative og det 

med salget. Jeg tror 
nok, at vores daglige 

ansvarlige – en pige i 
20’erne - slog en rekord 
den gang. Med kun 4 
kart, der kunne køre 
(uha!), omsatte hun 
17.000 kroner på en 

dag. Det var det bedste 
resultat vi havde, indtil 
der senere kom meget 
mere styr over det hele.  
 Den unge pige holdt 

lige til 2. uge i august – 
så forlod hun jobbet en 

aften kl. 21:00 uden at 
give besked, og tog 
hjem til sin far på Sjæl-
land. Så skulle vi hutle 
os i gennem resten af 
året, hvor vores gamle 
venner fra starten kom 

ind i billedet igen.  
 I mellemtiden var en 

professionel bestyrelse 
nedsat, og de gik ud i 
byen og fandt en sam-
arbejdspartner, der nok 

i virkeligheden så meget 
mere på udviklingen af 
sin egen forretning end 
på banens ve og vel. 
Samtidig havde han den 
imponerende egenskab, 

at han kunne komme på 

kant med alle kørerne 
og mennesker omkring 
banen næsten på en og 
samme tid. Det hørte 
jeg meget om. 
 Samarbejdet sluttede 
i øvrigt med masser af 

bitterhed – mest mod 
mig, der blev opfattet 
som en rå slagter. Sam-

me samarbejde sluttede 
også med, at det blev 
afsløret, at vedkommen-

des sidste gerning havde 
været at afskedige alle 

medarbejdere, så vi for 
anden gang stod helt 
uden nogen til at tage 
sig af kunderne – og tak 
skylder vi for indsats her 
og nu til Steffen Peder-

sen, der pludselig kom 
for at tage sig af ung-
domsskolen i Bramming, 
som end ikke opdagede, 
at Steffen var landet 

minutter før de kom. 
 I mellemtiden tog far 

Dan og Anders T. Jensen 
ud for at tale med en af 
de afskedigede, der gik 
med til at komme til-
bage.  
Efter et skodår med en 
alt for flink smed fra 

Rømø tog den bestyrelse 
over, som vi kender i 

dag. De har fået sat skik 
på butikken, de har fået 
ansat den rette person 
til jobbet og de har tjent 

virkelige penge ind for 
første gang.  
 Men om højdepunk-
terne i Skærbæk for 
evigt har afløst drama 
vil jeg ikke sige, for som 

politikerne altid siger, 

når de bliver presset: 
Jeg giver aldrig garanti-
er. 
 Holger Møller-Nielsen 
 
Vores bane i Skærbæk 
har været til umådelig 

glæde for store såvel 
som små. Den glæde, 
denne lille purk på for-

rige side viser ved at 
være bag rattet, er 
næsten det hele værd! 



 



  

Tekst: Holger Møller-Nielsen 
 
 
I Motor Sport Sønder-
jylland løfter vi i flok. 
Det er nødvendigt, når 
vi skal gennemføre så 
mange forskellige aktiv-

iteter, som vi vitterlig 
gør. Men er det også 

udtryk for vores ledel-
sesfilosofi? 
 Det er nok mere 
kompliceret.  
 I MSS holder vi nem-

lig princippet om dele-
gering af ansvar og be-
føjelser. Det lyder 
fornemt, men kan også 
skrives mere lige ud på 

godt gammel dansk: Vi 

holder os til det, vi er 
sat til, og holder snit-
terne fra alt andet! Det 
samme forventer vi af 
alle andre! 
 Det er et ledelses-
princip, der virker. MSS 

er en af de få klubber 
der kan sige, at vi ikke 
har et problem med at 

finde ledere – selv om 
de da ikke alle står i kø. 
Men det har vist sig i 
klubbens historie, at er 

der en spændende ide, 
er der også nogle til at 
tage sig af den, og 
udvikle den. Er der et 
godt projekt, er det 
næsten altid muligt i 

medlemsskaren at finde 

lige netop den, der vil 
tage sig af det på hans 
eller hendes egen måde. 

Og de fiaskoer vi har 
haft, er ikke projekt-
ledernes skyld, men 
mere at den ide, som 
klubben fik, ikke var god 

nok! 
 Hvorfor vil medlem-
mer yde det?  
 Det er det princip, at 
man har det fulde an-

svar, og man også kan 
træffe beslutningerne 

for at nå et mål. Jeg 
tror, at det altid har 
været – og fortsat vil 
være - en overraskelse 
for nye, der kommer ind 
i bestyrelsen i vores 
klub. For er der en 

forsamling, hvor hygge-
lig og uforpligtende 

rundbordssamtale be-
stemt ikke finder sted, 
er det da her. Her 
træffes beslutninger på 

grundlag af det enkelte 
medlems ideer og det, 
der kan bidrages med, 
er normalt et ja (men 
kan en sjælden gang 
være et nej). 

 Og det medfører, at 

der er utallige ting i 
vores klub, der virker 
rent rutinemæssigt. Det 
er ikke muligt at nævne 
dem alle, men blot 
eksempler. Hvis vi skal 
bruge præmier. Ring til 

Michael Jensen og vi 
ved, at de præmier, der 
skal bruges, er klar til 

det tidspunkt, der er 
aftalt. Samme sted 
ringer du, hvis der er 

noget med tøj og med 
sodavand. 
 Hvad med materiel 
på Padborg Park? Her 
kører Robert Kaas alt ud 

til rette tid, og henter 
det ind igen efter 
arrangementet, uden at 
han skal have besked 
hver gang – det er til 

fulde hans ansvar. Hvem 
kommer med fotokopi-

maskinen? – Lisbeth 
Nissen. 
 Prøv at tage til Go-
Kart løb på Go-Kart 
Center Skærbæk. Der er 
utallige små hjul, der 
ruller for at få det hele 

til at køre, uden at løbs-
lederen skal være med 

overalt. Og det samme 
gælder da bestemt i 
rally.  
 Se nu også på vores 

klubblad. Næsten alle 
andre klubber må opgive 
at sende et klubblad på 
banen, fordi alt for 
mange er uvenner med 
det danske sprog. Her 

fandt vores kasserer 

frem til Carl-Johan Engel 
Jensen, tidligere journa-
list, der ubesværet gled 
ind på den post, som 
havde været udfyldt af 
mig i et par år. 
 Klubben virker – og 

det er det indtryk, vi 
giver alle omkring os.  
 Men der er også an-

dre ting i vores grund-
læggende ideer omkring 
ledelse. Belært af andre 



 Det er et princip i Motor Sport Sønderjylland, at vi 

alle er lige – og alle tager lige del i slæbet. Så er det 
også sjovt selv om det somme tider er hårdt, som 
her fra Padborg Park i regnvejr 

 

 Der skal bruges mange officials til en løbsweekend 
på Padborg Park 

 

klubber, vi kunne sam-
menligne os med, be-

stemte vi fra den første 
dag, at der ikke er for-
skel på nogen i klubben. 
Alle i et arrangement er 

lige vigtige fra løbsleder 
til manden, der spærrer 

af eller står med et flag. 
Derfor har vi også ”sko-
leuniformer” på, når vi 
er på Padborg Park og 

ingen skiller sig ud ved 
at være finere end 

andre. 
 Vi er også på et 
andet punkt benhårde. 
Hvis noget er bestemt, 
om klubbens eller en 
projektleders holdning, 

og en eller anden ikke 
kan leve med det, må vi 
skilles. Det er sket nogle 
gange, at vi selv på 
bestyrelsesplan har op-

levet, at en eller anden 
har sagt, at hvis det skal 

være på den måde, vil 
jeg ikke være med. 
Svaret har altid været – 
og formentlig også så-
dan i fremtiden: - Det er 
vi kede af, håber du 
finder dig vel tilrette i 

din nye klub.  
Det princip har vi 

holdt, og naturligvis har 
det været hårdt nogle 
gange. Som da et besty-
relsesmedlem gik, fordi 

vi ikke ville undsige en 
webmaster, som ved-
kommende havde set 
sig sur på, og en bane-
chef, der ikke ville ac-
ceptere, at det økono-

miske ansvar for banens 

drift lå et niveau højere 
end banechefens. Det 
gav skrammer på det 
personlige plan – men vi 
kunne altid bagefter se, 
at det var det rigtige.  
 Så når nogen spørger 

om vores ledelsesfilosofi 
er det simpelt: Find 
rette mand eller kvinde 

og giv ham eller hende 
både opgaven og opbak-
ningen. Så virker det.  



En tur som Bambi på glatis huskes længe. 

 

Tekst: Jørgen Rasmussen 

 
Et smadret sidespejl 
eller en beskeden bule 
kan nemt koste mere 
end prisen for at deltage 
i det Fart med Fornuft-
kursus, som Motor Sport 

Sønderjylland i en år-
række har kunnet til-

byde unge mellem 18 og 
24 år på Padborg Park. 
Og når dertil lægges, at 
besparelsen på bilens 
forsikring kan blive langt 

større end kursusgebyr-
et, ville det være direkte 
tosset at sige nej til et 
avanceret kursus i køre-
teknik, som sætter køre-

glæden i højsædet og 

giver bedre odds for at 
undgå livsvarige skader 
som følge af færdsels-
uheld. 
 Det med økonomien 
kan enhver bilejer be-
kræfte, og en uvildig 

undersøgelse over 1 år 
blandt godt 100 unge, 

som var med på kurset 
gennem de første tre år, 
viser, at de klarer sig 
langt bedre i trafikken 
end andre unge. De 

havde kun halvt så 
mange forsikringsskader 
som gennemsnittet af 
samtlige bilister og teg-
nede sig ikke for én ene-

ste personskade. Det 
kan derfor ikke undre, at 

søgningen er stor til kur-
serne. Så stor, at man i 
år har måttet udvide 
med endnu et hold. 
 Det hele begyndte med 
at Nordborgs borg-
mester i efteråret 2002 

prøvede at køre som 2. 
kører ved et klubrally i 

Nordborg. Han blev så 
begejstret for sportens 
indsats og kørernes ev-
ner til at håndtere bilen i 

kritiske situationer, at 
han mente det burde 
udnyttes til en bredere 
aktivitet. 
 Dermed var grundlaget 

lagt for det køretekniske 
kursus. Fart med Fornuft 
blev en del af Projekt 
Sund By i Nordborg 
kommune, der blev støt-

tet af amt og kommuner 
i Sønderjylland med un-
derskudsgarantier. Søn-
derjysk Forsikring gik 
aktivt ind som deltager 

og støtte med et godt 
tilbud om besparelser på 

bilforsikringen for de un-
ge, der deltog i kurset. 
 Efter et par års plan-
lægning det første kur-
sus holdes i starten af 
2005. Markedsføringen 
var massiv med breve til 

alle unge i mellem 18 og 
24 år i hele Sønderjyl-

land. Der var foldere, 
plakater og foredrag på 
skoler og uddannelses-
steder, samt opbakning 

fra politikerne. I Motor 
Sport Sønderjylland var 
drivkræfterne kasserer-
en Holger Møller-Niel-
sen, sammen med Lau-
ny Luckmann og Jørgen 

Rasmussen fra rallyaf-

delingen, mens Nord-
borg Kommune tog sig 
af det administrative 
omkring tilmelding og 
betaling. I dag har Motor 
Sport Sønderjylland o-
vertaget hele admini-

strationen, mens Søn-
derborg kommune er 
moralsk partner. 

 Oplysning om kurset 
fås og tilmelding sker på 
fartmedfornuft.dk. 



 



  



  



  



 

Det første løb, der overhovedet blev kørt på Padborg Park, var en afdeling af 
Ferrari Scandinavia Challenge (foto: Carsten Andersen). 

 

Tekst: Morten Alstrup 

 
Padborg Park er en af 
grundstenene i Motor 
Sport Sønderjyllands hi-
storie, for det var plan-
erne for racerbanen, 
som indirekte var med-

virkende til sammenslut-
ningen af de klubber, 
som senere blev til den 
danske storklub. 
 Men Padborg Park ud-
gør i sig selv også et 
stykke historie. Ikke ba-

re et stykke dansk mo-
torsportshistorie, men 
også en dokumentation 
af sønderjysk gåpåmod 

og stædighed. Begge e-
genskaber besad Jens 

Enemark i overflod, og 

han havde bl.a. anvendt 
dem til at opføre kart-
ingbanen Als Racing 
Center ved Asserballe i 
1991. Ti år senere skulle 

der noget nyt og større 
til, og under sine mange 
timer i luften havde den 

gamle Cimber-pilot spot-
tet et areal mellem 
Padborg Flyveplads og 
den lokale motocross-

bane. Her skulle der 
ligge en racerbane. 
 Belært af udfordring-
erne med at opføre Als 
Racing Center vidste 
han godt, hvordan ting-
ene skulle gribes an, så i 

stedet for at slå armene 
ud og fortælle bredt og 
højt om sine planer, ar-

bejdede han i det stille. 
Jorden blev lejet. Kom-
munen og amtet blev 
konsulteret, og lidt efter 
lidt kom de nødvendige 

tilladelser på plads. 
 I efteråret 2002 blev 
de første skitser til 

baneforløbet præsente-
ret for andre i racer-
verden, der gav deres 
besyv med. Der var dog 

langt hen ad vejen tale 
om en meget bunden 
opgave, for der var kun 
det stykke jord mellem 
flyvepladsen og moto-
crossbanen, som kunne 
anvendes. Dette nær-

mest dikterede banelay-
outet med én lang lang-
side og et returstykke 



Da 2005-sæsonen blev skudt i gang, var der ikke mange ledige pladser på 
parkeringspladserne (foto: Lago Laumak-Møller). 

 

samt en hurtig kurve 
med en hårnål i den 

sydvestlige ende og en 
sektion med en række 
90-graders sving i den 
anden ende. Returstyk-
ket blev dog ændret un-
dervejs. Oprindeligt var 

det planen, at dette 
skulle bestå af en række 
sving i et flydende forløb 
højre-venstre-højre-
venstre, men de blev i 

stedet erstattet af to 
mindre langsider med en 

chikane imellem. 
 I planlægningsarbej-
det havde Jens Enemark 
fået den senere Legend- 
og Spider Cup-kører 
Henrik Jansen med som 
partner, og så kunne 

arbejdet ellers gå i gang 

i starten af 2003. Der 
blev gravet ud til banens 

vejkasse, mens en ræk-
ke modulelementer blev 
hentet til stedet og for-
vandlet til dels admin-
istrationsbygning, dels 
det første dommertårn. 

Senere fulgte asfalt og 
kilometervis af auto-
værn, og den 24. maj 
kunne åbningshøjtidelig-
heden så finde sted. 

 Repræsentanter fra 
DASU, DMU, klubber og 

andre officielle instanser 
gjorde sig i den lette 
regn klar bag det grønne 
bånd, der var udspændt 
over asfalten, og efter et 
stykke ventetid rullede 
en bil frem. Ud fra den 

steg chaufføren – HKH 

Prins Joachim iført sin 
lyse brandsikre køre-

dragt – og passageren, 
HKH Kronprins Frederik, 
som med et fast greb 
om saksen klippede 
båndet over og erklæ-
rede banen for officielt 

åbnet.  
 Indvielsen omfattede 
andre aktiviteter end de 
obligatoriske pindemad-
der og drinks. Der skulle 

også køres på banen, og 
Kronprinsen fik dels le-

jlighed til at prøve 
kræfter med den Citroën 
Xsara, som Henrik Lar-
sen det år anvendte i 
DTC-klassen, dels mulig-
hed for at dyste med sin 
lillebror i hver sin histo-

riske Lotus Cortina! 



 Det første officielle 
programpunkt på Pad-

borg Park var 2003-ud-
gaven af Danmarks Hur-
tigste Bil, men det blev 
aldrig gentaget, da dette 
arrangement og ikke 
mindst dets besøgende 

ikke just harmonerede 
med Jens Enemarks 
filosofi om god opførsel. 
Det gjorde racerløbene 
derimod, og de bød ved 

det første Padborg Open 
den 21.-22. juni på alle 

de elementer, som man 
kunne forvente. Claus 
Gregersen blev i sin Fer-
rari 360 GTR den første 
vinder overhovedet af et 
løb på banen, hvor DTC-
klassens løb dels blev 

præget af et voldsomt 
startuheld, dels en dra-

matisk finale, hvor Cas-
per Elgaard nærmest 
blev skubbet tværs over 
målstregen af Jan Mag-

nussen. 
 Premiereudgaven af 
Padborg Open havde 
tiltrukket godt 10.000 
tilskuere, og disse havde 
haft en god dag, som 

dog for manges ved-

kommende fik en noget 
uheldig afslutning. Stort 
set alle tilskuere ville 
nemlig have det hele 
med, og det førte til en 
gigantisk trafikprop fra 
parkeringspladserne og 

hele vejen ud til motor-
vejstilkørslen. 
 Den første sæson på 

Padborg Park blev fuld-
endt med bl.a. et motor-
cykelarrangement, som 

Road Racing Fyn stod 
bag, og et fire timers 

langdistanceløb, hvor 
HKH Prins Joachim var 
blandt chaufførerne i en 
af de BMW 320i E46, 
som Team Essex ind-
satte. Vinderholdet blev 

derimod en Peugeot 307 
med trioen Jens Edman, 
Jan Magnussen og Ron-
nie Bremer. 
 Efter første sæson var 

det klart, at DTC-klassen 
var det store træk-

plaster, når det gjaldt 
billøb, men der blev 
også søsat et nyt tiltag i 
2004 form af en festival, 
der bl.a. bød på det 
første drifting-arran-
gement på banen. Den-

gang var denne sports-
gren virkelig i sin vor-

den, og det var kun et 
fåtal af deltagerne, som 
mestrede kunsten. En af 
dem var Formel 1-kører-

en Nicolas Kiesa, der 
dog godt kunne præste-
re store røgfaner i sin 
Toyota Supra. 
 Efter et års pause kom 
der i 2005 atter 

langdistanceløb på pro-

grammet. Det skete li-
gesom i 2003 ved sæ-
sonens sidste arrange-
ment. Her var diverse 
mesterskaber afgjort, og 
folk turde dele deres 
biler med andre kørere. 

Det gjorde Jens-Ole 
Mathiesen med sin 
BMW, som han sammen 

med Michael Outzen og 
Michael Holden kørte til 
en sejr. At der var en 

interesse for at køre 
langdistanceløb, var ty-

deligt, og på baggrund 
af fremmødet tog Jens 
Enemark sammen med 
Motor Sport Sønder-
jylland initiativ til at lan-
cere det første lang-

distancemesterskab i 
Danmark – Danish En-
durance Championship – 
som i premiereudgaven i 
2006 kørte to løb på 

Ring Djursland og to på 
Padborg Park. Her blev 

en helt ny gruppe af 
kørere faste aktive i mo-
torsporten, og at de her 
fik anderledes oplevel-
ser, var ingen tilstede-
værende ved sæson-
finalen det år i tvivl om. 

Padborg Park fik nemlig 
det daværende Sønder-

jyllands Amts tilladelse 
til at afslutte sit arran-
gement klokken 21.00 i 
stedet for klokken 17, 

hvor banens miljøgod-
kendelse normalt udløb, 
så tilskuerne fik her 
lejlighed til at opleve 
race, hvor masser af 
glødende bremseskiver 

lyste banen op over den 

sidste af de fire timer, 
løbet gik over. Martin 
Jensen, Torben Steen 
Kühnel og Nicolaj Søren-
sen vandt løbet i deres 
Peugeot 307. Desværre 
betød kommunalre-

formen, at der året efter 
var nye folk, som skulle 
behandle forespørgslen 

om at skubbe køretids-
punkterne, og de sva-
rede med et nej. 



 
Der var drama fra start, da det første 
løb for Danish Touringcar Champion-

ship blev kørt på Padborg Park ved 

Padborg Open. Mike Legarth og Jakob 
Sund havde problemer med kørsels-
retningen (foto: Birger Vilén). 
 

 
Ved allerførste udgave af Padborg 
Open i 2003 var Tom Pedersen blandt 
deltagerne i Formel Renault 2.0. Ti år 

senere er han ejer af banen (foto: 
Carsten Andersen). 
 

 
Jens-Ole Mathiesen, Michael Outzen 
og Michael Holden vandt det fire-
timers løb, som afsluttede 2005-

sæsonen, og som året efter førte til 

lanceringen af Danish Endurance 
Championship (foto: Morten Alstrup). 

 
 Kunne man ikke overhale udenom for 
enden af langsiden, måtte man prøve 
indenom. VM-bronzevinderen i rally, 

Markko Märtin, endte dog i 

sandkassen efter dette forsøg på Jan 
Magnussen (foto: Birger Vilén). 
 

 
Danish Endurance Championship er 
blevet et fast programpunkt med flere 
løb årligt på Padborg Park (foto: 
Morten Alstrup). 
 

 
 De små sjove biler fra Legend Car 

Cuppen er blevet det største deltager- 

og publikumshit i de senere år på 
Padborg park (foto: Morten Alstrup). 



 Danish Endurance 
Championship blev den 

første – men ikke sidste 
– danske mesterskabs-
serie på asfaltbane, der 
blev skabt med Padborg 
Park som base. 
 To år senere blev 

deres således også lan-
ceret en nærmest paral-
lel søsterserie med 
navnet Sportscar Endu-
rance Championship. 

 Hvor det i DEC-serien 
var utunede eller modifi-

cerede standardvogne, 
som blev anvendt, så 
var planen, at man skul-
le køre med prototyper i 
Sportscar Endurance 
Championship. Imidler-
tid floppede dette tiltag 

totalt, for de danskbyg-
gede Aquilaer, som var 

tiltænkt at skulle udgøre 
størstedelen af feltet, 
var i deres første år 
langt fra færdigudvik-

lede, og selv om flere af 
løbene blev reduceret i 
varighed, så tilbragte de 
desværre mere tid i pit-
ten end på banen. 
 Til gengæld gik det 

bedre med en anden 

klasse, som i 2008 kørte 
sine første løb på 
Padborg Park, hvor 
Anders Bjørn Nielsen og 
Poul Brandstrup blev de 
første vindere på banen 
i henholdsvis BMW M3 

og Alfa Romeo 75. Det 
er den klasse, som vi i 
dag kender som young-

timer, men som den-
gang endnu hed club 
race. 

 Club race var dog ikke 
en sønderjysk opfin-

delse. Klassen havde 
sine oprindelige rødder 
hos den danske Alfa 
Romeo-klub, hvor man 
til klubbens arrange-
menter på Ring Knuts-

torp kørte race med 
ældre og dermed billige 
biler inddelt i klasser 
efter vægt og effekt. 
Senere blev ideen for-

maliseret i DASU-klub-
ben Historisk Motor 

Sport og herfra kom den 
så videre til det søn-
derjyske, hvor der hvert 
år ikke blot er blevet 
kørt klubløb, men også 
løb tællende til DASU 
Cuppen. 

   Asfaltforløbet har gen-
nem årene stort set 

været det samme – med 
enkelte ændringer. Der 
gik således ikke mange 
arrangementer, inden 

målstregen blev flyttet 
fra at ligge efter til at 
ligge før højresvinget 
langs pitten. Curbs og 
afkørselsarealer er også 
blevet ændret, men 

ellers har den eneste 

store ændring af bane-
forløbet været den om-
kørsel, som i juni 2010 
blev anlagt udenom chi-
kanen. Netop chikanen 
havde været upopulær 
blandt Road Racing-kø-

rerne, som flere gange 
gæstede Padborg Park. 
Enten ved rene motor-

cykelarrangementer el-
ler med flere klasser ved 
egentlige bilsportsløb. 

Efter at det alternative 
forløb udenom chikanen 

i efteråret 2010 og flere 
gange i 2011 også blev 
brugt til flere bilklasser 
er der siden 2012 per-
manent blevet kørt uden 
om chikanen. Det er dog 

tragisk at konstatere, at 
det første og eneste 
dødsfald under et løbs-
arrangement ikke fandt 
sted i området ved chi-

kanen, men derimod i 
det langsomme venstre-

sving ved pitudkørslen. 
Her blev Thomas 
Harding under ned-
bremsning i lige linje 
kastet af sin motorcykel, 
som umiddelbart efter 
ramte ham. 

 Mens baneforløbet kun 
har undergået få æn-

dringer, er der gennem 
årene sket meget på det 
organisatoriske plan. 
Aarhus Automobil Sport 

havde i de første år 
stillet med mange 
officials, men i takt med 
at Motor Sport Sønder-
jyllands egne folk havde 
fået den nødvendige 

erfaring og de krævede 

licenser, var der MSS-
folk på stort set alle 
poster. 
 Allerede et par år efter 
banens grundlæggelse 
havde Jens Enemark 
købt sin partner Henrik 

Jansen ud og stod som 
eneejer af Padborg Park 
I/S, hvor han ikke blot 

arrangerede events, 
men også stod som 
kommerciel arrangør. 



Ved udgangen af 2008 igangsatte Jens Enemark 
(t.v.) et generationsskifte, som nogle år senere 

betød, at Tom Pedersen (t.h.) blev ejer af banen 
(foto: Bettina Enemark). 

 
 Dette gav til tider ud-
fordringer i dialogen 

med forbundet – en 
dialog, som ikke var 
Jens Enemarks kop the, 
så derfor endte det med, 

at Motor Sport Sønder-
jylland oprettede en 
driftsforening, som over-
tog det kommercielle 
ansvar og lejede banen 
til motorsportsbrug på 

de fem weekender, mil-

jøgodkendelsen tillod.  
 Som den iværksætter, 
Jens Enemark er, kunne 
han dog ikke se sig selv 
stå for den daglige 
ledelse af banen i al 
evighed, og ved ud-

gangen af 2008 tog han 
hul på et glidende gene-
rationsskifte, hvor DTC-

køreren Tom Pedersen 
lidt efter lidt skulle tage 
over. Dette skifte skulle 

dog vise sig at gå hur-
tigere end ventet, så 

allerede efter et par år 
var Tom Pedersen alene 
ved roret, mens Jens 
Enemark i stedet kaste-

de sin kærlighed på 
Benniksgaard Golf Cour-
se ved Rinkenæs. Her 
har han så siden fundet 
ud af, at der også er 
udfordringer og miljø-

krav i golf, som skal 

efterleves! 
 Tom Pedersen ankom 
med nye initiativer og 
tanker, og en af dem 
skulle vise sig at blive 
banens vel nok største 
succes til dato – Legend 

Car Cuppen. 
 Den 18. februar 2009 
blev en håndfuld biler 

præsenteret for poten-
tielle kørere, og da årets 
udgave af Padborg Open 

blev kørt tre måneder 
senere, var klassen sta-

dig så lille, at de ni biler 
måtte starte sammen 
med syver-racerne mens 
der endnu var fuldt felt i 
dagens topklasse, DTC. 
 Tre år senere var 

situationen den stik 
modsatte, hvor op mod 
40 biler var på danske 
hænder, og hvor Legend 
Car Cup-løbene på Pad-

borg Park typisk tiltrak 
25-30 startende. Kon-

ceptet med simpel tek-
nik og et lavt omkost-
ningsniveau var noget, 
som appellerede til dan-
ske racerkørere, og pub-
likum på tribunen lærte 
også hurtigt at elske 

nærkampene i klassen. 
 Det er dog ikke alle 

løbs- og klasseinitiativer 
på Padborg Park, der 
har været successer. 
Således viste en nordisk 

pendant til den britiske 
Formel Ford Festival i 
længden ikke rigtig at 
være levedygtig, men et 
initiativ med løbsafvik-
ling efter det kendte 

knockout-system fra Ra-

ce of Champions-løbene 
heller ikke blev gen-
taget. 
 Men med de initiativ-
rige mennesker, der en-
ten har været ejere eller 
arrangører af løbene, så 

vil der sikkert i de 
kommende år også blive 
søsat mange nye ini-

tiativer til spændende 
former for motorsport 
på Padborg Park.  



  



Danske officials på arbejde ved 24-

timers løbet i  Le Mans gør reklame 

for hjemlandet 

 

Det at være official på 
andre baner end vores 
egen er en speciel ting, 
særligt hvis de andre baner 
ligger i udlandet. Allerførst 
så hedder det ikke official 
over alt. I Frankrig, hvor 
det hele startede i 2007, 
hedder det commissaire, og 
i Belgien hedder det som i 
England marshal, men de 
bruger dog også det fran-
ske ord, bortset fra når det 
er F1, for så er det official. 
 Som nævnt startede det i 
2007, ja det vil egentlig 
sige at det var i 2005, 
bunden blev lagt. Jeg var 
dernede som tilskuer og fik 
spurgt ind til, hvordan man 
kunne komme til at hjælpe 
som official på denne store 
og spændende bane. Jeg fik 
navnet på en kontaktper-
son. Desværre glippede det 
i 2006, hvor der var løb på 
vores egen bane samtidig 
med Le Mans, jeg var dog 

dernede som tilskuer endnu 

en gang og opleve stem-
ningen som bare skal 
opleves. I 2007 lykkes det 
så at komme derned og jeg 
mener vi var 19 personer af 
sted dengang, og det var 
lidt af en oplevelse Vi 
kommer til stedet, hvor vi 
mener vi skal campere, og 
vores daværende Chef de 
poste (svingchef) beder os 
på fransk om noget der 
hedder papier (papirer) 
men det forstår vi jo ikke et 
klap af, så vi ender med at 
sove på toppen af tilskuer-
bakken ved Mulsanne-
svinget, hvilket også var 
meget hyggeligt. Dagen 
efter fandt vi for øvrigt ud 
af de hele og siden den 
gang har jeg været fast ved 
samme flagpost, som er 63 
for mit vedkommende. 
 Vores første løb var for 
øvrigt spændende, TK (Tom 
Kristensen, Mr. Le Mans) 
vandt jo det år i LMP1 
klassen og jeg mener også 

Jan Magnussen vandt sin 
klasse. Vi har siden da lært 
meget om hvordan fransk-
mænd afvikler motorløb og 
det skal lige siges, at det 
ikke altid er den måde, vi 
selv ville ha gjort det på. Et 
eksempel er vores flagpost, 
hvor vi har en brandbil; det 
er såmænd bare en Renault 
Scenic I men er ikke helt 
sikker. Denne brandbil har 
været på posten i mange år 
men alligevel var det først i 
2008, vi blev indøvet i 
hvordan den skulle anven-
des. Vores engelske venner 
på posten, som havde væ-
ret der i mange år, havde 
da aldrig fået instruktion i 
hvordan den fungerede.  
 Vi har været officials på 
Le Mans i 6 år nu, og vi har 
det stadigvæk sjovt, når vi 
er dernede. Som vi siger: 
”Enten elsker man Le Mans 
eller også hader man det”. 



Spa-banen set fra Bruxelles svinget ned mod pitområdet 

 

Kørerparaden i Le Mans by i 2007 hvor vi hjalp til På 

billedet er Kenneth og Thomas Søgaard lidt længere oppe 

ad bakken. 

 

Brandbilen på flagpost 63 

 

 Gennem årene har vi på 
vores post indkøbt flere 
fælles ting, vi har bl.a. købt 
2 stk. pavilloner med en 
stor presenning til samt be-
stik og service i camping 
udgave. Vi har efterhånden 
også fået vores eget hjørne 

på pladsen med en plads-
bestyrer. Det er Henning H. 
Jensen og han fik endda 
også titlen på flagpost 61 i 
2012. Henning er en herlig 
gut, der har været på Le 
Mans mange gange. I Pad-
borg hører han normalt til i 
løbsledelsen. 
 Vi har et godt sammen-
hold danskerposterne imel-
lem, men det er svært at 
lave ting i fællesskab fordi 
posterne ikke kører med 
den samme måde at ind-
dele vagterne på. Vi på 63 
er dog begyndt at lave en 
fællesspisning om søndag-
en efter løbet, her tager vi 
ind til Le Mans by på en 
restaurant, nyder et godt 
måltid mad, hygger os og 
slapper af. Mad får vi dog 
også på vores camping-
plads; vi indtager gerne et 
fælles morgenmåltid hvor 
en kører efter baguettes og 
andet, og så nyder vi også 
aftensmad i sammen i tel-
tet, men vi køber hver især 
det som vi gerne vil have.  
 Man ved altid, hvor man-
ge år man har hjulpet til på 
Le Mans, fordi man hvert år 
får udleveret en kedeldragt 
hvorpå der står årstallet. Vi 
har fået forskellige udgaver 
gennem tiden, det første år 
var det en med rød lynlås 
og så har vi i 2008 og 2009 
fået en Sparco kedeldragt. 
Siden da har vi fået en af 
ukendt mærke, men de 
første 5 år var dragterne 
hvide, for så i 2012 pludse-

lig at blive orange Jeg har 



Romain Grosjean, som i dag kører F1,  fik brug for dansk 
hjælp for at komme videre, da han kørte i stykker ud for 
flagpost 63 på Le Mans. 

 

senere fundet ud af, at det 
skulle være lettere at se for 
kørerne, og så er der vist 
også noget med et EU-
direktiv. 
 Vi har også i nogle af 
årene været med til at 
afvikle kørerparaden inde i 

Le Mans by fredag aften; 
det gjorde vi i 2007, 2008 
og igen i 2012 samt skal 
igen i år. Her er det meget 
sjovt at opleve en dansk 
tilskuers reaktion, når man 
går hen til vedkommende 
og beder ham/hende stille 
sig længere ind på fortovet 
eller også forholde sig mere 
roligt. Der kommer nogle 
gange det der elevatorsyn, 
som mænd ofte bruger på 
piger, efterfulgt af kom-
mentaren: ”Du snakker jo 
dansk”. Det kan godt ud-
løse et grin, og så skal man 
fortælle, hvordan man er 
kommet til at lave dette. 
Jeg nyder at fortælle det 
hver gang, fordi det er så 
sjovt og fedt, at være of-
ficial på udenlandske baner. 
 I 2010 startede så et nyt 
eventyr i fortællingen om 
udenlandske officials fra 

Danmark, da vi begyndte at 
være officials på Spa-banen 
i Belgien. Og det er helt 
anderledes end i Frankrig, 
for her kan man nemlig 
snakke med folk, som ofte 
snakker engelsk eller også 
tysk. Vi er på denne bane 

blevet en del af et team 
som fra løb til løb flytter 
rundt på banen, så jeg 
mindes ikke at vi endnu har 
prøvet at stå på den sam-
me post 2 gange, selv om 
andre har været der en hel 
del gange flere end jeg har.  
 Vi har fået et kanon sam-
menhold med vores bel-
giske venner og vi har det 
så fedt sammen, både når 
vi står på post men så san-
delig også ”off” post. Vi 
render hinanden på dørene 
og der bliver lavet drillerier 
mellem os, og vi smager 
belgiske specialiteter og de 
smager danske, sidste år til 
F1 fik de smagt hot dogs, 
og der resulterede i at 
nogle gerne ville flytte til 
Danmark og leve af dem.  
 I 2011 var vi så som 
nævnt for første gang offi-
cials ved et F1 løb, som er 

noget  anderledes. Ved 24 
timers løbet bor man under 
løbet inde på banen lige op 
og ned af hegnet,  mens 
man til F1 løbet bor ude i 
skoven uden for banen. Det 
er dog stadigvæk en op-
levelse at prøve et F1 løb, 

selv om man skal tidlig op 
om morgen. Her er der 
nemlig også en anden 
meget stor forskel på 24 
timers løbet og F1, da man 
til F1 løbet bliver trans-
porteret rundt i busser alle-
rede kl. 6 om morgenen. 
Ved 24 timers løbet kører 
man rundt blandt publikum 
i vores egne biler og det 
sker da også at man bliver 
ramt af en albue eller en 
hånd på sidespejlet, men 
det er de forskelle der gør 
det sjovt at være uden-
landsk official. 
 Ud i fremtiden har vi al-
lerede nu mulighed for at 
komme til at hjælpe på Sil-
verstone i England, Zolter i 
Belgien, Sandwort i Holland 
og der vil også i fremtiden 
komme endnu flere baner 
til, eneste problem er bare 
at vi betaler rigtig meget af 
det af egne lommer og hvis 
man vil det hele, kræver 
det også en hel del mere 
ferie end de sammenlagt 6 
uger vi har i Danmark om 
året. Hertil kommer jo også 
de weekender og lørdage 
som tilbringes på Padborg 
Park eller Rally hvis man 
også hjælper til det, Jeg 
har dog endnu ikke mistet 
lysten til at fortsætte. Jeg 
har flere gange overvejet et 
sabbat år men har altid 
droppet det igen, fordi jeg 
ikke kan undvære sammen-
holdet i vores klub. 
 
Med motorsportslige hilsner 

Jan S. Jepsen  



Preben Jensen 

 

Drifting i røg og damp på Padborg Park 2012 

Tekst: Calle Jensen 

Da Padborg Park sidste 
år lagde asfalt til er par 
flotte opvisninger i drift-
ing, var drifting-kørerne 
nok betragtet som gøge-
unger inden for motor-

sporten – ja, nogle kald-
te dem sågar for gade-

drenge. Men på rekord-
tid er de kommet ind i 
det gode selskab, har 
fået udarbejdet et re-
gelsæt til konkurrence-

brug og er klar til 1. 
afdeling af DDS (Dansk 
Drifting Serie). Hvilket 
naturligvis køres på Pad-
borg Park som en del af 

den store jubilæumsfest 
i weekenden 4./5. maj. 

 For Motorsport Søn-
derjylland var det en na-
turlig ting at virke som 
fødselshjælper for nye 
tiltag, og drifterne blev 
så glade for venlighed-

en, at de i dag er en del 
af klubben. Men tingene 

var ikke gået så hurtigt,   
som de faktisk gjorde, 
hvis det ikke var fordi, 
der blandt dem var en 
ægte ildsjæl, nemlig 
Preben Jensen som fak-
tisk ene mand har fået 

det hele op at stå. 
 Risikoen for at drift-
ing viser sig at være en 
døgnflue, er meget lille. 

På globalt plan er det en 
meget populær sport, 
som også i Padborg har 

vist sig at være i stand 
til at få et stort publi-
kum til at møde op. Og 
netop publikumssiden er 
drifterne indstillet på at 
dyrke i fremtiden. Til-

skuerne skal nemlig 
være med til at be-

stemme, hvem der skal 
vinde konkurrencerne, 
men det varer lidt end-

nu, inden det kommer til 
at ske. 

 I dag afgøres drifting 
ved at dommere giver 
point for hver enkelt 
gennemkørsel lige som i 
f.eks. dans eller gym-
nastik. Men når publi-
kum får lidt mere føling 

med, hvad der gives 
point for, skal de i twin 
have mulighed for at 
kunne ”overrule” de fag-

lige dommere, som det 
allerede nu sker i lande 
som USA og Japan. 

 Selv uden at have 
denne indflydelse, elsker 
mange at se på drifting. 
Der er masser af lir, 
dramatik, action og brø-
lende motorer, tilsat 

hvinende dæk. Og netop 
masser af motorkraft er 

et must, hvis man vil til 
tops inden for drifting. 
 



Morten Stjernholm lufter den gamle Bimmer på Padborg Park 

Tekst: Lars Henrik Koch 
 

Trackdayklubben er Mo-
tor Sport Søndejyllands 
aktivitet for avancerede 
køretekniske kurser, og-

så kaldet øvelseskørsel. 
Trackdayklubben er et af 
de nyeste aktiviteter un-
der MSS, men det start-
ede allerede i 2005. 

 Morten Stjernholm 
havde kørt nogle track-

days og fået smag for 
banekørsel. Han siger i 
dag: "Jeg startede 
Trackdayklubben, da jeg 
ikke syntes, at mæng-
den af trackday tilbud 
var stort nok. Jeg tog 

f.eks en racerlicens ale-
ne fordi man får to dage 

med teori og kørsel på 
Padborg Park, og slet 

ikke fordi jeg ville køre 
ræs. Så store var absti-
nenserne dengang! " 
 Morten mente, at der 
måtte være et marked 
for denne aktivitet, og 

gjorde sig nogle over-
vejelser om at organi-
sere sådanne dage; "Jeg 
synes samtidig at det 
virkede som om at der 

var rigtig mange der 
havde lyst, men var u-

oplyste, - hvilket afholdt 
dem fra at prøve selv. 
Typiske undskyldninger 
var "Man skal have en 
hurtig bil" - og " Det er 
alt for farligt" , "Jeg vil 
ikke risikere at blive kørt 

ind i af en eller anden 
vild ferrari" o.s.v. 

Min egen oplevelse af 
trackdays var imidlertid, 

at det var lige meget 
hvad man kørte i, og at 
det på de små baner 
handlede om køreteknik 
og intet andet. Jeg 
vendte derfor det hele 

lidt på hovedet, og fandt 
på sloganet " Det hand-
ler ikke om HVAD du 
kører - det handler om 
HVORDAN" og produce-

rede et par promotion 
videoer, der viste 

kammeratskabet og de 
mange helt almindelige 
biler."  
 Herefter blev der i 
2006 arrangeret en del 
Trackdays fra Mortens 
hånd, men som den 

iværksætter Morten 
også er, så var han 

meget bevidst om, at 
projektet skulle drives 



videre i en egentlig for-
ening. 

 I starten af 2007 blev 
der afholdt stiftende 
generalforsamling for 
Trackdayklubben. Den 
nye forening fik også 
arrangeret en del Track-

days, men der viste sig 
desværre også noget 
splid i bestyrelsen, hvor-
for 3 bestyrelsesmed-
lemmer pludseligt trak 

deres mandat. 
 Klubben kom derved 

lidt i et dødvande, og fik 
i 2008 kun afholdt en 
enkelt Trackday. I for-
bindelse med diverse 
udskiftninger i bestyrel-
sen, kom der nye 
kræfter til for at kæmpe 

for Trackdayklubbens 
overlevelse. Vi fik arran-

geret nogle trackdays i 
2009, men med dårligt 

økonomisk resultat. 
 Men det var en alt for 
god ting bare at lade dø, 
og heldigvis kom Motor 
Sport Sønderjylland med 
Holger Møller-Nielsen i 

spidsen og foreslog at 
Trackdayklubben og 
MSS fusionerede, idet vi 
havde fælles interesser i 
at samarbejde fremover.  

 Siden Trackdayklub-
ben kom ind under MSS 

har vi arrangeret ikke 
mindre end 30 Track-
days med masser af 
glade og tilfredse del-
tagere. Vi har 12 dage 
på programmet i 2013 
og vi venter samme ak-

tivitetsniveau fremover.  
 Vi lader vores stifter 

Morten Stjernholm få 
det sidste ord; "Rester-

ne af den gamle besty-
relse fik taget den rig-
tige beslutning om sam-
arbejdet med MSS, og 
man må sige de har 
gjort et yderst impone-

rende arbejde med Lars 
Henrik i spidsen. Track-
dayklubben er den ori-
ginale klub for resten af 
os, alle andre kom bag-

efter!" - siger han med 
et stort grin inden han 

lægger et par sorte 
striber på asfalten og 
råber "Vi ses ude på 
banerne, bitches!" ud af 
vinduet på den gamle 
Bimmer. 

Lars Henrik Koch 

Udvalgsformand 
Trackdayklubben 



 
RALLY KØRER 

 Navn: Kim Boisen 
 Alder: 52 år 
 Blå bog: Rally-kører siden 1979. 
 Dansk og tysk mesterskab. 
 Årets Rallykører 2013.  

 

 

KØRETØJ 
 Model: BMW M3 
 Gear: 6, sekventiel  
 Årgang: 1990 
 Dæk: Yokohama 
 HK: 320 

 Km/t: 210 (afhænger af gearing) 
 0-100: Ikke oplyst 

 
 

 
KART KØRER 

 Navn: Tom Gaarde Pedersen 
 Alder: 32 år 
 Blå bog: Elsker alt, der kører stærkt. 

Er ”far” til Legend Cars og 
ejer Padborg Park 

 

 

KØRETØJ 
 Model: Energy 
 Motor: 125 ccm  
 Årgang: ? 
 Dæk: ? 
 HK: ? 

 Km/t.: 145 km/t 
 0-100: Ikke oplyst. 

 
 

 HVEM VINDER?? 
 Som optakt på en eftermiddag fyldt med spænding og 

dramatik skal vi søndag kl. ca. 12:00 afgøre, om en rally-bil 
eller en go-kart er hurtigst på Padborg Park. To lynhurtige 

chauffører, der begge hader at tabe, stiller op i en nerve-
pirrende dyst over 4 omgange for at give svaret. 



Tekst: Calle Jensen 

 
Padborg Open 2013 bliver 
den flotteste motor-
sportsbegivenhed, som no-
genside er set på disse 
kanter. Så meget er helt 
sikkert, selv om det 
officielle program først er 
klar få dage før start. 
 Rekordstore felter i alle 
de mest populære klasser 
stiller op, og efter en lang 
vinter er der lagt op til 
drabelige dyster overalt. 
Der er mange nye folk, som 
vil udfordre de etablerede 
navne, så der bliver ikke 
givet ved dørene. 
 Lige fra morgenstunden 
lørdag vil luften være tyk af 
benzinos og hidsige mo-
torer, mens der trænes og 
kvalificeres i de forskellige 
klasser. 

 Hos drifterne er lørdag 
både begyndelsen og 
slutningen for halvdelen af 
kørerne, idet kun de 16 
bedste kommer med til 

søndagens finale. Og 
Danish Endurance Cham-
pionship gør sig helt 
færdige om lørdagen, hvor 
man har et langdistanceløb 
over 4 timer om efter-
middagen. Det er en klasse 
med garanti for mange 
overhalinger, da de store 
sportsvogne er blandet med 
mere ydmyge ”hushold-
ningsbiler”. 
 Det helt store fest-
fyrværkeri får vi at se 
søndag, og især om efter-
middagen hvor de store 
drenge i DTC viser muskler 
mens de frække Legends 
kører lige til stregen – og 
nogle gange over den – i et 

tætpakket felt. Drifterne 
sørger for hvinende og 
rygende dæk samt flot 
kørsel, og så er der både 
Citroën C3 og Yokohama 

Cup. Gå heller ikke glip af 
opvisningen, hvor en 
rallybil dyster med en 
gokart om at være hurtigst 
(se forrige side).Det indslag 
Er valgt, fordi weekenden 
markerer 10 års jubilæum 
for MSS, som jo også har 
rally og gokarts at byde på. 
 ”Vi håber, at rigtig man-
ge vil påskønne det store 
program med non-stop race 
hele weekenden. Alle os fra 
Motor Sport Sønderjylland 
vil i hvert fald gøre alt, 
hvad der er menneskeligt 
muligt, for at alle får en 
rigtig god weekend hos os” 
siger klubbens formand, 
Karin Niebuhr. 



Tekst: Holger Møller-Nielsen 
 

Hvis du på et tidspunkt 
svinger dig op til at sige til 
din kone, at hun er skøn, 
smuk og dejlig. Endvidere, 
at hun er en god kammerat 
og en god elskerinde. En 
kærlig mor til Jeres børn – 
men sovsen i aftes kunne 
godt have haft en smule 
mere salt! Så vil du resten 
af livet høre: - Du kritiserer 
da også altid min sovs! 
 Sådan har jeg det også 
lidt med min klumme ”Fra 
min lænestol i Mørke”. 
Kommer jeg til at skrive en 
kritisk bemærkning om en 
eller anden, vil jeg for evigt 
være stemplet som kværu-

lant og hård kritiker. Eller 
som en skrev til mig, være 
i opposition til bestyrelsen i 
DASU. 
 Det har jeg vænnet mig 
til, og tager det forholdsvis 
roligt nu.  
 Lænestolen vil jeg imid-
lertid gerne sætte i et lidt 
historisk perspektiv. Det 
har nemlig altid været min 
holdning, at en klub i sit 
klubblad gerne må vise, ja, 
netop: Holdning.  
 I min formandstid kunne 
det ske igennem den må-
nedlige leder i bladet, som 
var klubbens officielle hold-
ning til dette og hint. Sam-
tidig skrev jeg hver man-
dag på vores hjemmeside 
en ualmindeligt meget læst 
side med titlen, Formand-
ens hilsen en mandag mor-
gen. Her kunne jeg mere 
frit tage mine egne hold-
ninger op og give udtryk 
for, hvor jeg synes noget 
skulle være anderledes. 
Også i vores egen klub. 

 Det var alt sammen lidt 
lettere. Her kunne jeg nem-
lig lægge vægt på det, jeg 
oplevede, og de mennesker 
jeg talte med. Det samme 
med Lænestolen, som af-
løste mandagsbrevet.  
 Den har aldrig været 
tænkt som den evige sand-
hed på nogen som helst 
måde. Det er mere de tan-
ker jeg gør mig, når jeg går 
en lang tur i skoven eller 
knokler hjemme i haven. 
Det sætter jeg på papir en 
gang om måneden. 
 Jeg har heller aldrig lovet 
nogen, at det skulle være 
fejlfrit, og jeg har da også 
måtte erkende både fak-
tuelle fejl og min uvidenhed 
om noget af det, jeg har 
vovet mig ud i. Det er ble-
vet til et par røde ører – 
uden at jeg af den grund er 
særlig flov over det, for det 
jeg skriver skal blot være 
en del af en debat, som vi 
måske mangler.  
 Har disse skriverier så 
flyttet noget, eller er det 
bare blevet et råb ud i 
tågen? 
 Jeg kan i alle tilfælde se, 
at jeg har fået en lang ræk-

ke mennesker i tale i alle 
lag af DASU. Det kan jeg 
høre ud fra både venlige, 
sure, skuffede og glade 
kommentarer om det, som 
jeg nu har været uenig eller 
enig med vedkommende 
om. Og sjovt nok har kom-
mentarer altid været meget 
positive, selv om uenighed-
en kan være stor. 
 Jeg har også forsøgt at 
fortælle, at vi i bund og 
grund alle sammen er 
DASU, og når vi kritiserer 
DASU, kritiserer vi os selv.  

 Her skal 
jeg imid-
lertid ikke 
gøre nogen 
hemmelig-
hed ud af, 
at jeg er 
regelfreak. 
Jeg mener, 
at når man har vedtaget en 
regel, er den gældende for 
store som for små, og er 
jeg nogle gange kritisk, er 
det specielt, når et udvalg 
eller en bestyrelse går imod 
de regler, de selv har været 
med til at vedtage. Specielt 
når noget er i modstrid 
med vores grundlov, Regle-
ment 1, hvor klubber rask 
væk idømmes bøder ved 
overtrædelser.  
 Nu i anledning af jubilæet 
skal jeg også lige slå fast, 
at der er sket meget posi-
tivt i DASU i de sidste 10 
år. Vi er dog også alle sam-
men gået i den fælde, at vi 
har regler og bestemmelser 
i en sådan mængde, at vi 
ikke selv kan overskue 
dem. Det presser ikke 
mindst vore hårdt arbej-
dende medarbejdere i vores 
sekretariat, som virker som 

oplysningscentral – et job, 
som ellers skulle være 
dækket ind af klubberne. 
I mine daglige kontakter 
med rigtig mange, skal jeg 
her fra Lænestolen sige, at 
jeg møder fantastisk mange 
spændende mennesker, 
som alle har noget at bi-
bringe vores alle sammens 
store lidenskab, Motorsport.  
Utallige mail og mange te-
lefonsamtaler giver mig et 
godt billede af DASU. Og 
helt ærligt. Er patienten 
ikke i bedring? 



  



 


