
AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT 
SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-
KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT 
FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG 
PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG 
AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT 
MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB 
PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB 
TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV 
MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB 
SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA 
MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND 
PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER 
SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED 
FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR 
KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR 
KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN 
HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING 
MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN 
AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT 
SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-
KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT 
FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG 
PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG 
AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT 
MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB 
PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB 
TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV 
MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB 
SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA 
MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND 
PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER 
SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED 
FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR 
KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR 
KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN 
HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING 
MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN 
AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT 
SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-
KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT 
FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG 
PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG 
AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT 
MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB 
PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB 
TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV 
MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB 
SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA 
MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND 
PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER 
SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED 
FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR 
KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR 
KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN 
HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR KLUB PRECISION TUBING 
MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN 
AABENRAA MOTOR SPORT FART MED FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT 
SØNDERJYLLAND AMTS MOTOR KLUB TRACKDAYKLUBBEN AABENRAA MOTOR SPORT FART MED 
FORNUFT MOTORKLUBBEN HADERSLEV MOTOR SPORT SØNDERJYLLAND PADBORG PARK MOTOR 
KLUB PRECISION TUBING MOTORKLUB SKÆRBÆK GO-KART CENTER SØNDERBORG AMTS MOTOR 
KLUB 
 
 

 

En ansigtsløftning 
De 14 udlejningskarts på banen i Skærbæk er drifts-
sikre, men kedelige at se på i deres anonyme blå 
farve. Det laves der nu om på, så inden sæsonen for 
alvor går i gang, skal de alle være lige så flotte som 

den herover. Også banen forskønnes, og det kan du 
læse mere om på side 4 og 5. 
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Da jeg i marts –udgaven af Klubinfo skrev et indlæg under 
Formanden skriver, var det til et klub-info, der stod for at 
skulle have et nyt layout mm. Vores mangeårige redaktør 
havde ønsket at stoppe på posten og arbejdet var lagt i 
hænderne på en ny. I den nye udgave kunne man se 
ændringer men også, at der var bibeholdt flere gode ting 
fra den tidligere udgave. Godt at se, at vores klubinfo lever 
videre i bedste velgående. 
 Vi har også fået en ny flot hjemmeside, som flere af 
vore dygtige it-folk har arbejdet ihærdigt med. Jeg håber 
at alle får glæde af de mange ændringer, der er foretaget. 
Jeg synes den er blevet rigtig flot. 
 Men ikke kun på det redaktionelle område er der travlt. 
Mange kørere og teams indenfor kart, rally og bane er ved 
at lægge sidste hånd på køretøjerne og efter, hvad man 
hører rundt omkring, er de ved at være klar til at indtage 
de danske baner med rigtig mange flotte biler. Hvis 
rygterne taler sandt, og det håber jeg de gør, får vi mange 
nye deltagere med i år sammen med de allerede 
etablerede kørere, og det ser jeg bestemt frem til. Lad os 
håbe, at den økonomiske krise nu har sluppet sit tag i 
motorsporten, så vi igen kan få fyldt godt op, når vi kører. 
 Fart med fornuft er allerede i gang; gokartbanen i 
Skærbæk har meget travlt med at klargøre efter 
vinterpausen, rally-folkene er godt i gang med plan-
lægningen af årets 1. løb og det samme er banefolkene. 
Track-day havde planlagt deres 1. kørsel på PP d. 

18.3.2013 men det satte kong-vinter desværre en stopper 
for, så den dag måtte udsættes. 
 En af de ting, der også lige nu fylder meget, er 10 års 
jubilæet i klubben. Der er flere ting i støbeskeen for at 
markere året, og jeg håber, at det bliver noget, alle 
medlemmer vil tage del i. 
 Som I kan se af ovenstående, er der rigtig travlt på alle 
områder i klubben. Jeg ved, at man mange steder godt 
kunne bruge flere til at tage del i arbejdet, så hvis der 
sidder medlemmer, der godt kunne tænke sig at give en 
hånd med, skal man endelig ikke holde sig tilbage men 
melde ud til den afdeling, hvor man mener at kunne være 
til størst gavn, men bestemt også til glæde for Jer selv, at 
man har lyst til at hjælpe på området. Det vil helt sikkert 
blive positivt modtaget. Karin Niebuhr                 Karin NiebuhrKarin Nieb 
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 Gokartkørsel i  

25 graders frost 
 

Fra klubbens medlems konkurrence i oktober 2012. 
Øverst på skamlen er bl.a. Motor Sport Sønder-

jyllands Gokartafdelings afgåede formand fra 2012. 
Johnny Bertelsen er den nye Afdelingsformand. 
 Foto Anders T.Jensen 

 
 

Ved middagstid søndag 
den 10. marts indløb 
denne situationsrapport 

fra gokartcentret i 
Skærbæk: ”Vi har i dag 
haft 3 familier ude at 
køre udlejning; det 

blæser ca. 40-45 knob 
og med 0 grader relativt 

er det med chillfaktor 
minus 25 virkelig koldt. 
Så koldt, at pit-stop 

faktisk blev flyttet inden 
døre. Men de hyggede. 
Og hyggede; jeg for-
barmede mig over dem 

og vi nød varm kakao på 
kontoret bagefter og 

fortalte racer-historer. 
Sådan hygger vi om 

kunderne her. Alt imens 
frivillig Dennis Hansen 
malede båre-rum (sa-
maritter-rum) og der 
blev pyntet til påske.” 

 I weekenden forinden 
kaldte klubben til sæ-

sonklargøring, og her fik 
både banen og resten af 
anlægget en alvorlig 
makeover, som en reno-
vering hedder på nu-
dansk. Folk i alle alders-
grupper hjalp hinanden 

med at rette banekanter 

af, udskifte dækbarrierer 
langs banens sving og 
meget andet. Dagen 
startede med morgen-
kaffe med rundstykker 

og sluttede med grill-
pølser, men ind imellem 
blev det gået til stålet, 
og resultatet blev virke-
lig indbydende. Billeder-

ne på næste side viser, 
hvordan arbejdet skred 

frem. 
 Når disse linjer læses, 
er man enten i gang 
med de sidste forbe-
redelser til den store 
sæsonåbning den sidste 
weekend i marts eller 

har lige gennemført den. 
Og det kan du læse 

mere om i næste ud-
gave af Klubinfo! 
  Lennart  



 
 

 

 

 

  

  

  



 Sådan blev jeg baneofficial 
 Stemningen kan bedst 
sammenlignes med en 
teoriprøve til kørekortet. 
Også her kan du vælge 
mellem flere svarmulig-

heder, og det er kun til-
ladt at have et begræn-
set antal fejl, hvis man 
vil bestå prøven. Hvem 
vil ikke det? 
 Vi er til kursus for nye 
flagofficials på Padborg 

Park. Prøven er afslut-
ningen, og i år sidder 
syv official-aspiranter og 
sveder over de til tider 
drilske spørgsmål. Antal-
let svinger fra år til år 

og 2013 er atypisk af to 
årsager: Dels plejer der 

at være flere tilmeldt, 
og dels har 6 af de 7 e-
lever prøvet at være 
med på en flagpost sid-
ste år. Godt nok ikke 

som godkendte officials, 
men de ved en del om, 
hvad der forventes af 
dem og hvordan det he-
le foregår. Alle bestod! 

 Instruktør for kurset er 
Hans-Jørn Søgård, som 

vi også kender som 
løbsleder ved utallige 
stævner på Padborg 
Park. Der er nok ikke ret 
mange, som ved mere 
om motorsportens regler 

end ham, og han for-
tæller på en levende og 
humørfyldt måde om 

disse. Evnen til at gøre 
så tørt og kedeligt stof 
levende og vedkommen-

de må man beundre 

ham for. Det foregår 
venligt men bestemt. 
Snak i krogene tolereres 
ikke, men folk bliver 
irettesat med et blink i 
øjet. Der er ikke nogen, 
som gaber eller falder i 

søvn her! 
 Officialkurset og prø-
ven er udviklet af Dan-

marks Automobil Sports 

Union (DASU), og har 
man bestået her, kan 
man i princippet fungere 
som official alle steder, 
da flagreglerne stort set 
er internationale. En flok 
officials fra MSS hygger 

sig således hvert år med 
at tage rundt i Europa 
og vifter med flag på 

Hans-Jørn fortæller teori med humor og glimt i øjet. 



Det betyder 

flagene 
En forenklet oversigt 
for brug af flag til ba-
neløb i Danmark: 
 

Grøn Kør 
Gul Ikke overhale 
Rød Løbet stoppet 

Hvid Langsom bil 
Blå Du overhales 
Rød/gul Banen er glat 
Sort+nr. Kør i pit 
 

Der findes flere flag, f. 
eks. til straks-domme 
for forseelser på banen 

og flagene kan bruges 

på forskellig måde. 
 
 
 

 

store baner som Le 
Mans og Spa. 

 De fleste melder sig 
som officials, fordi de på 
en eller anden måde har 
kontakt til motorsporten 
i forvejen. I mit tilfælde 
bestod kontakten mest i, 
at jeg var fast tilskuer til 

alle formel 1 løb i fjern-
synet og gerne ville lære 
mere om reglerne for, 
hvordan motorløb afvik-

les. Og vi officials er i 
sandhed en broget ska-
re: Unge kvinder og 

gamle mænd, fartgale 
ungersvende og teknisk 
kyndige, som ved alt om 
en bilmotor, tidligere 
racerkørere og husmød-
re, som er meget so-

ciale. Nogle officials 

falder hurtigt fra igen, 
andre bliver hængende i 
mange år og udvikler 
livslange venskaber. 
 Man bliver ikke official 
for pengenes skyld. MSS 

udbetaler et symbolsk 
beløb som diæter og 
kræver til gengæld, at 
man er på uafbrudt fra 

morgen til aften. Pro-
grammet for en løbsdag 
er ofte så presset, at der 

ikke er tid til spisepau-
ser, og så er det heldigt, 
at der som regel er så 
mange på en flagpost, 
at man kan afløse hin-
anden og spise i hold. 

 En official lærer hurtigt 
værdien af at være rig-

tig klædt på. En lang 
løbsdag kan skifte fra 
bidende morgenkulde, 

over blæst og regn til 
bagende sol, of der er 

ikke megen beskyttelse 
for vejr og vind på de 
otte poster, som Pad-
borg Park normalt be-
mander med flagofficials 
ved løb. Til gengæld er 
man rimelig godt be-

skyttet mod løbske kø-
retøjer og flyvende gen-
stande i de opstillede 
bure. 

 Som official er du ud-
styret med en vis auto-
ritet, som kan være 

svær at håndtere i be-
gyndelsen. I praksis fun-
gerer du som løbsle-
derens hjælper, og skal 
indberette uregelmæs-
sigheder til denne samt 

efterkomme ordrer her-

fra. Du kan melde om 
ulovlige overhalinger, 
usportslig kørsel, fejl 
ved køretøjet og meget 
andet, og som regel 
idømmes køreren en 

straf som følge af denne 
melding. Men det er 
langtfra sikkert, at du 
bliver populær hos kø-

reren, som måske ikke 
er enig i din vurdering! 
 En anden, og mere 

alvorlig funktion for o-
fficials er, at man også 
skal fungere som hjæl-
per, når det virkelig 
brænder på. I den ud-
styrspakke, som findes 

på enhver flagpost, er 
så forskellige ting som 

kattegrus til brug ved 
oliespild, ildslukkere og 
værktøj som knive og 

brækjern, der skal bru-
ges når forulykkede 

kørere skal bjerges. Et 
kursus i førstehjælp er 
guld værd for en official 
og tilbydes ofte, men er 
desværre ikke en obli-
gatorisk del af uddan-
nelsen. 

 Der kan være forskel-
lige funktioner knyttet til 
de enkelte flagposter. 
Fra startstedet styres 

tildelingen af idømte 
straffe og fra post 6 fø-
res kontrol med om 

strafbaner udføres kor-
rekt. Men alle poster har 
desuden en nøje angivet 
del af banen, hvor de 
skal holde øje med, om 
alt går rigtigt til, og 

vejlede de køretøjer, 

som befinder sig i deres 
afsnit af banen. Calle 



 Møde for baneofficials i Padborg 
 
De mange officials i 

klubben tog ordlyden 
bogstavelig, da Karin 
indkaldte til det OBLIGA-
TORISKE årsmøde lør-

dag den 2. marts på 
Padborg Park. I hvert 
fald var et stort flertal 

mødt op, da hun gjorde 
status for 2012, som gik 
over forventning, samt 
løftede sløret for, hvad 
vi kan vente os i jubi-
læumsåret. Det bliver 

ikke småting, men det 
kan du læse om andet 

sted i bladet. En speciel 
opfordring til officials var 
dog, at disse skulle 

sørge for, at der bliver 

kørt ordentligt på banen 
– ellers når vi simpelt-
hen ikke at afvikle hele 
programmet, som byder 

på næsten alle klasser 
allerede i åbningsløbet. 
 Et kursus senere i 

marts, hvor DASU ud-
danner officials til tek-
nisk kontrol, har ind til 
tilmeldingsfristens udløb 
været helt domineret af 
folk fra MSS, så også 

her fører vi feltet an. 
 En fast del af årsmødet 

er også, at Hans-Jørn 
Søgård fortæller om æn-
dring i reglerne for ba-

neløb samt adfærden for 

officials i den forbindel-
se. Heldigvis går det i 
retning af, at reglerne 
forenkles i disse år, men 

alligevel er der mange 
ting, som både kørere 
og officials må sætte sig 

ind i. Der må nu godt 
være en omgang mel-
lem, at en kører afvikler 
to idømte strafbaner. Til 
gengæld strammes reg-
lerne for doping- og al-

koholkontrol, vejning, 
adgang til Park Fermé 

og hastigheder i pitom-
rådet. 
  Calle 



 Fra formanden til baneofficials 
 

HUSK REDNINGSKURSET 
Har du  planer om at deltage i redningskurset på Flyvestation Skrydstrup 
lørdag den 6. april, men endnu ikke fået meldt dig til, skal du skynde dig 
at kontakte Helle, som måske kan nå at skaffe dig med. 

 
”Det er vigtigt, at så mange som muligt deltager, da vi både gennemgår 
beredskabsplanen, brandslukning og så kommer lægerne med fif til, 
hvordan vi bedst kan hjælpe tilskadekomne inden og når lægerne er 
kommet frem” siger hun. 

 
Kurset henvender sig til vore officials, og du må forvente, at det tager 

hele dagen. 

Hej alle sammen! 
Så kom vi langsomt men 
sikkert i gang. Marts 
måned startede med 
flagkursus (og alle, der 
deltog, bestod – godt 

gået) og efterfølgende 
holdt vi vores obligato-
riske officialmøde, hvor 
der igen var et flot og 

stort fremmøde. Det er 
rigtig super, at vi stadig 
kan mønstre så stor en 

flok, der vil være med til 
at gøre det muligt at 
afvikle motorløb på Pad-
borg Park. 

Især glæder jeg mig 
over, at der er mange, 

der sammen med klub-

ben i år kan fejre 10 
års jubilæum, men jeg 
glæder mig bestemt 
også over, at der sta-
dig kommer nye til. 
Det er vigtigt at vi hele 

tiden sørger for at der 
er mange, der er i 

stand til at arbejde 
godt på de forskellige 
poster.  
 Derfor har vi også haft 
rigtig mange på kursus i 
år, bl.a.  teknisk kontrol 

kursus samt svingchef-
kursus  i marts måned, 
og også  i april har vi 
kurser, bl.a. løbsleder-

kursus og brand/redning 
og beredskab. 
 Jeg håber derfor, at 

alle føler sig godt rustet, 
når vi starter sæsonen 
med et klubløb d. 20. 
april, hvor vi lægger ud 
med en afdeling af MSS-
YT Cup og hvor vi også 

har aftalt med track-

day, at de kommer og 
kører en afdeling af de-
res udvidede køreteknik.  
 Det varer derfor ikke 
så lang tid før Helle 
starter med at lave en 

bemandingsplan til lø-
bet, så hvis du – mod 

forventning – ikke lige 
har fået sendt dit løbs-
skema af sted endnu, så 
skynd dig at gøre det. 
Enten direkte til Helle 
eller til mig. 

 Hurtigt efter startløbet 
i april skal vi igen i ild-
en, når vi skal køre OK 
Padborg Open d. 4. og 

5.maj 2013, hvor der 
skal bruges rigtig mange 
folk – det skal blive et 

brag af en åbningsweek-
end, så her skal der bru-
ges rigtig mange 
officials. 
 Så, som I nok kan se, 
kommer vi nu endelig i 

gang med en ny sæson, 

og jeg håber, at alle 
igen vil være med til at 
gøre det til en god og 
sjov oplevelse at være 
med på PP. 
                                                                                       

Mange hilsner fra  Karin 



Nu kører den 

nye m-s-s.dk 
Efter lang tids tilløb dukkede 
der en nydesignet hjemme-
side fra m-s-s op hos alle, 
som har klikket sig ind siden 
den 21. marts. 
 

   Den nye side har en stor 

”spiseseddel” i mdten og af-
snit med kalender og nyhed-

er til højre. En ny struktur 
gør den nemmere at finde 
rundt i, og da den også er 
flot, har siden fået en rigtig 

god velkomst. 
 

    Morten Alstrup er i gang 
med at rette de uundgåelige 
småfejl, som en ny side har, 
og om få dage skulle den 
køre uden problemer. 

  



  



Youngtimere i Padborg 

 

 

 

 

Med både Youngtimer og 
Trackday bliver der 
masser af liv og stem-
ning ved årets første ba-
nearrangement på Pad-
borg Park den 20. april. 

Og der er allerede nu 
mange spændende biler 
med nye og gamle køre-
re tilmeldt til det åbne 

klubmesterskab i MSS. 
Det er imidlertid også 

det første klubløb med 

nye støjbestemmelser, 
og det kan da godt gå 
hen og give lidt pro-
blemer, som vi må løse 
den dag. 

Noget kan alle dog 

gøre på forhånd. Alle i 

både Youngtimer og 
Trackday skal møde op 
med rigtig monteret lyd-
potte. Der må ikke un-
der nogen omstændig-
heder støjes mere end 

99 db ved forbikørsel – 
og de, der gør det, må 
lide den tort både at 
blive sendt hjem før tid, 

og ødelægge en del af 
dagen for andre. 

 Karin Niebuhr har la-

vet tidsplanen, og den 
er for Youngtimerne 
næsten som tidligere. 
Der køres fælles træning 
lørdag morgen – denne 
gang dog ikke i to timer, 

men i 45 minutter. Der-
efter er der to gange 

tidtagning og to heat. 
Disse sidste er i tids-
planen sat til 15 minut-

ter + en omgang, men 
det er et af de steder, 
hvor vi kan komme i 
problemer. Karin forbe-
holder sig derfor ret til 
at korte de enkelte heat 

af, så vi ikke kommer 
over støjkravene. 

 Vi har hele dagen fra 
kl. 8 til 16, men med 

Trackday alene efter 14, 
således at Youngtimerne 
slutter deres sidste heat 

senest kl. 14 – uanset 
hvordan, der ellers bli-
ver ændret i tidsplanen. 

Løbet er som bekendt 
første afdeling af KM og 
alle, der vil være med i 

det, skal være tilmeldt 

KM inden starten på 
første heat den 20. april. 

Og så kommer vi nok 
igen i år til det svære: 
Fordi man er tilmeldt til 
KM, er man ikke nød-

vendigvis tilmeldt løbet. 
Og fordi man er tilmeldt 
løbet, er man ikke nød-
vendigvis tilmeldt til KM. 

Tilmelding til løbet 
sker på hjemmesiden 
www.raceresult.dk/Tilme

lding.asp og ved at be-
tale 1800 kr. på 7990 
konto 10 88 280. De 
første har allerede meldt 
sig til. Papirnusseri om 
klubmesterskabet via 

blanket, men det kan 
nås på banen – hvilket 

så også er sidste frist for 
at være med i 2013. 

Holger Møller-Nielsen  

http://www.raceresult.dk/Tilmelding.asp
http://www.raceresult.dk/Tilmelding.asp


Liebe Trackday Freunde! 
Jetzt geht's los! Die neue Saison ist gleich um die Ecke. Samstag den 20. April teilen wir uns die 

Strecke in Pattburg mit einen Club Rennen für die Youngtimer Klasse. Wir haben hier noch 

Plätze frei, so es ist Zeit für Eure Anmeldung! 

Am 6. Mai geht es wieder los auf Padborg Park. Hier sind nur sehr wenige Platze frei, und die 

meisten Plätze sind von unsere Deutschen Mitglieder besetzt. Wir freuen uns sehr auf diesen fast 

rein Deutschen Trackday. 

 

Trackday- 

klubben 

måtte 

aflyse 
 Vi havde regnet med en 
tidlig sæsonstart med 
vore Trackdays i år. 

Sådan skulle det så ikke 
gå… 
 For første gang i 
Trackdayklubbens 
historie blev vi nødsaget 
til at aflyse et event, da 

vejrudsigten med stor 

sandsynlighed viste sne 
på dagen. 
 Det viste sig, at vejr-
udsigten holdt stik, 
hvorfor der kom både 

storm og sne i Sønder-
jylland, og specielt i 

Padborg. Vi er glade for, 
at vi traf den rigtige 
beslutning og fik aflyst i 

tide. Det havde ikke 
givet mening at gen-
nemføre i det vejr. 
 Sæsonen starter der-
for i stedet med "the 
Double" - Jyllandsringen 

den 19/4 og Padborg 

Park den 20/4. Jyllands-
ringen har været udsolgt 
siden nytår, men vi har 
stadig pladser til lør-
dagens arrangement på 

Padborg Park, der i 
øvrigt afvikles sammen 

med Youngtimer klub-
løbet. Tilmeldingen er 
åben! 

 Vi håber derfor på 
bedre vejr i april, og at 
foråret omsider viser sin 
styrke og bryder godt og 
grundigt igennem. 
  



Jubilæumsfeberen 
er snart over os 
I anledning af 10 års 

jubilæet for Motor Sport 
Sønderjylland i år, er 
der planlagt en række 
aktiviteter for at mar-

kere den runde dag. 
 Vi lægger ud om 
cirka tre uger med en 

ekstraudgave af Klub-
info, som både bliver i 
farver og trykt på læk-
kert papir. I denne jubi-
læumsudgave (som i sig 
selv er et jubilæum, da 

det er Klubinfo nr. 100) 

lader vi dagligdagens 
glæder og sorger hvile 
for en stund og stiller i 
stedet skarpt på højde-
punkter og knapt så 
mindeværdige begiven-

heder gennem de 10 år. 
Vi håber at resultatet 
bliver godt, og vil på 
forhånd takke kasserer-

en, Jørgen Rasmussen, 
for en energisk indsats 
for at skaffe det øko-

nomiske grundlag for 
bladet ved salg af an-
noncer. 
 Ved Padborg Open 
den 4. og 5. maj 
kommer rigtig mange til 

at opleve jubilæet. Kort 
efter påske udsendes 

indbydelse til en række 
personer, som Motor 
Sport Sønderjylland, 

Driftsforeningen Padborg 

Park og Padborg Park vil 
takke for deres indsats. 
De inviteres derfor til et 
VIP-arrangement, hvor 

de lørdag eftermiddag 
inviteres inden for hos 
kørerne og om aftenen 

deltager i en stor fest på 
1. sal. Andre vil også 
kunne købe billet til 
spisningen i det omfang, 
pladsen tillader det. 

Klubbens medlemmer 

er der også tænkt på, 

idet tilbydes at komme 
gratis til motorløb sam-
me dag, ligesom de ved 
indgangen får udleveret 
en værdikupon, som gi-
ver ret til et beskedent 

traktement sidst på 
dagen. 
 Der arbejdes også 
med planer om ekstra 

attraktive tilbud til publi-
kum denne weekend i 
form af opvisnings-

kørsel, men i forvejen er 
der så mange gode løb i 
forskellige klasser, at 
der bliver garanti for 
masser af godt race. 
 Rally-afdelingen har 

ikke kunnet få tids-
planen for deres Super 

Dæk rally i Padborg om 
søndagen til at passe 
med jubilæumsplanerne, 

og vil derfor finde en 

anden måde at markere 
jubilæet på, mens go-
kart-folket i Skærbæk 
for længst har vedtaget, 

at når der alligevel skal 
være fest i gaden til 
midsommer, kan man jo 

lige så godt fejre de 10 
år ved samme lejlighed. 
 Så der bliver jubi-
læum for alle og til alle. 
Rigtig god formøjelse! 
  

 
Tillykke  
til Christian Erik-

sen, Vedelsgade 

36, 1. sal m.1, 

7100 Vejle, der 

fylder 30 år den 

23. april og 

Dennis Nymand, 

Industriparken 1, 

4800 Nykøbing F, 

der fylder 30 år 

den 29. april 
 



 Fart med Fornuft i vintervejr 
 Så er sæsonen for 2013 
startet og vi kom virkelig 
godt i gang. Vi havde 24 
elever, der alle mødte 
frem. På trods af, at 
vejret viste sig fra sin 
næsten værste side her i 
det sydlige Jylland med 
kraftig fygning og veje, 
hvor der lå mere eller 
mindre sne. Det var med 
anelser om, at vi kunne 

komme i en aflysning-
situation, hvis Padborg 
Park skulle være så fyldt 
med sne, at deltagerne 
ikke ville få det ud af 
kurset, som vi forventede 
at kunne give dem. 
 Men her havde vi virke-
lig en overraskelse i ven-
te, idet Parken viste sig 
fra sin bedste side; ingen 

sne på selve banearealet, 
den var simpelthen føget 
væk. I tilgift blev glat-
banen meget glat, idet 
overrislingen også forår-
sagede, at det blev meget 
realistisk; der fremkom 
simpelthen et lille lag is. 
 Desværre mindre sjovt 
for instruktørerne, der var 
ved at blæse væk eller 
fryse fast, men vi stod 

last og brast.Hvem kunne 
svigte disse friske unge 
mennesker, der uden at 
kny var mødt frem. Der 
var ingen knurren i geled-
derne, alle følte vi den 
isnende kulde, men det 
hele blev taget med godt 
humør. 
 Der blev kørt frisk til, 
enkelte fik sig en lille 

snurretur, men ingen røg 
i sandkassen. På et 
tidspunkt føg det så me-
get, at bilerne næsten 
blev væk i fygningen. 
 Nogle fandt ud af, at 
gamle vinterdæk faktisk 
slet ikke duer. En af pi-
gerne kørte simpelthen så 
frisk, at ingen af dreng-
ene kunne følge med og 
hun havde det helt store 

smil på, da hun kunne se, 
at ingen af drengene 
kunne hente hende. 
 Så lad os bare glæde os 
over at sæsonen er 
startet rigtig godt, det 
giver "blod på tanden", så 
godt begyndt er nok også 
et fingerpeg om at det 
bliver et godt år. 
  Ulrich Kristensen  



Set fra min lænestol i Mørke 
 
 

Den sidste måned 
har været ret så festlig. 
Et par store private 
fester og to i sporten 
har stået på program-

met. Først en skøn 60-
års-dag for Hans-Jørn 
Søgaard Andersen, og 
senere en lige så spæn-
dende dag med 50 år for 

Peter Bentsen. Begge er 
gode venner af klubben 

og af huset – så Hanne 
og jeg havde et par 
gode eftermiddage i 
selskab med rigtig man-
ge motorsportsfolk. 

Naturligvis var Hans-

Jørns fødselsdag sådan 
mere officiel. Han er 

trods alt medlem af be-
styrelsen og både for-
manden for DASU, di-
rektøren og et par be-
styrelsesmedlemmer var 

kommet til Jyllandsring-
en. Peter fødselsdag var 
mere præget af hans 
tilknytning til rallysport-
en, og her var mellem 

gæsterne Hans Jørgen-
sen, der er bestyrelses-

medlem, og som selv 
sagde, at han var skuf-
fet over, at han ikke 
havde fået tildelt rally-
området som hans barn 
i bestyrelsen. Men må-

ske klogt nok – fordel-
ingen af poster er nor-
malt sådan, at tilknyt-

ning til et udvalg skal 
være en ny opgave for 
et bestyrelsesmedlem. 

Her er Harry Laursen en 
undtagelse. 

I forbindelse med 
fødselsdagene blev der 
talt om mangt og meget 
– og der var da også et 

par bemærkninger, som 
kom ud af sidebenene. 
Jeg blev endnu engang 
skudt i skoene, at jeg 

havde vanskeligt ved at 
finde ud af det med 
kasketterne. Tja – jeg 

synes det nu ikke selv. 
 Men jeg kan godt 

forstå bemærkningen og 
også den ”surhed”, der 
lå bag den. For jeg har 
et skønt stort netværk, 

og jeg bliver brugt af 

rigtig, rigtig mange til 
stort og småt. Og jeg vil 
da godt prale lidt af, at 
jeg nok er den, som 
kender mest af Regle-
ment 1 udenad – et 

reglement, som er vores 
grundlov. Jeg lover 
imidlertid mig selv man-
ge gange forud for et 

møde, at ”jeg vil holde 
min mund i dag”, men 
hvad skal man så gøre, 

når et udvalg præsente-
rer noget i direkte mod-
strid med det, som er 
skrevet? Skal man så 
holde sin mund – eller 
har man en forpligtelse 

til at gribe ind? Som her 
for nylig ved dialogmøde 

med Historisk Udvalg, 
der havde fået den ide – 
og bestyrelsens opbak-

ning til at 
lave regle-
ment 9 på 
en alterna-

tiv måde for at sige det 
mildt. Skal man så sige 
noget, eller lade det 
være?  

Jeg er engang for 
mange år siden af en 

kær ven blevet beskyldt 

for, at hvis jeg fra en 
bænk så to tog køre 
mod hinanden på sam-
me spor, ville jeg ikke 
gøre noget som helst, 
selv om jeg kunne hin-
dre en ulykke. Det gjor-

de indtryk, og siden har 
jeg sagt til og fra, når 

jeg ser to tog er på kol-
lisionskurs. 
I øvrigt var både direk-
tør og bestyrelsesmed-

lemmer i godt humør 
ved de to fødselsdage. 
Ikke helt uretfærdigt, 
for der er meget i DASU, 
der i øjeblikket går den 
rigtige vej. Vores klub 

får prompte svar på alt 

vi har behov for fra sek-
retariatet, vores Drift-
ingprojekt får vigtig 
støtte, og vi her fået en 
god dialog med bestyrel-
sen og også et bane-
sportsudvalg, der virker. 

Og fødselsdagene var jo 
før end vi igen oplevede 
et Kartudvalg i opløs-

ning! 
I måneden har der 

også været afholdt 



dialogmøde mellem de 
banedrivende klubber, 

banesportsudvalget og 
bestyrelsen. Det var et 
rigtig godt møde, hvor 
alle der mødte op var 
både motiverede og 
velforberedte. Vi fik fra 
banerne ikke alt igen-

nem, som vi ønskede 
(og sådan skal det heller 
ikke været), men der 
blev indgået en række 

aftaler, der både kan 
gøre det billigere og let-
tere at være deltager og 

arrangør. Desværre er 
DASU som en supertan-
ker, der er langt fra idé-
er, aftaler og til hand-
ling. Sådan er det også 
med noget så vigtigt 

som sikkerhed, hvor det 

i øvrigt blev aftalt, at 
sikkerhedsseler, sæder, 
hjelme og køredragter i 
Youngtimer må være op 
til 10 år gamle – mod nu 
5 år. Mon ikke det var 

på tide, at få den nyhed 
ud inden sæsonen? 

Jeg har i den forbin-
delse noteret mig, at 

klubben første formand, 
Ole Stig, (som jeg af-
løste) er blevet formand 

for Unionens sikkerheds-
udvalg. Ingen skal be-
tvivle Oles engagement i 
særdeleshed i rally – og 
heller ikke hans tempe-
rament. Dette sidste 

gjorde, at han i dag kan 
skrive Motorsport Nord-

jylland som stamklub, i 
stedet for Motor Sport 
Sønderjylland. Det er 

dog en helt anden sag, 
idet jeg tror fast på, at 

Ole kan være med til at 
give dette udvalg nogle 
vigtige input, og for-
håbentlig være med til 
at presse på, for at 
DASU får en egentlig 
sikkerhedspolitik udfor-

met af bestyrelsen. Den 
mangler efter min opfat-
telse i højeste grad. Det 
er også sådan, at sikker-

hed i DASU ikke entydigt 
ligger et sted. Efter reg-
lementet jo, men i prak-

sis nej. I praksis er det 
splittet op mellem tre 
sportsudvalg, Historisk 
Udvalg, Sikkerhedsud-
valget og Teknik- og 
Miljøudvalget, hvor det 

sidste tiltager sig mere 

og mere kompetence på 
det område, selv om de 
efter reglerne alene skal 
foreskrive standard på 
styrthjelm, sæder, køre-
dragter og sikkerheds-

seler. 
 Uden en sikkerheds-

politik bliver det således, 
at enhver hændelse ind-

byder til at øge sikker-
heden, og med det bli-
ver det dyrere og dyrere 

at dyrke vores sport 
uden at sikkerheden af 
den grund nødvendigvis 
bliver højere for motor-
sporten som et hele (for 
her tager jeg den større 

og større del af motor-
sport med, som i dag 

køres uden om DASU – 
for øger vi sikkerheds-
kravet, bliver det mere 

og mere attraktivt at 
køre motorløb efter prin-

cippet ”pay and play”. 
 For der er da nogle 

områder, hvor det er 
gået over gevind for 
mange år siden. Må jeg 
være kættersk og pege 
på et område som køre-

dragt. Er det ikke næ-
sten blevet sådan, at 
lommetørklæderne også 
skal opfylde en eller an-

den norm, så de kan an-
vendes til udforskning af 
vulkaner – hvis man nu 

skulle falde i en sådan? 
Og hvornår er det lige 
sidste gang, at der er 
nogen, der har fået 
svedet så meget som et 
øjenbryn i dansk bil-

sport? Kan køredragter 

derfor ikke godt være 10 
år i stedet for i dag 5, 
som det jo jf. ovenfor er 
blevet aftalt inden for 
Youngtimer? 

For huske skal vi: 

Motorsport er farlig, og 
det er ikke muligt at 
ændre på det, uden at vi 
ødelægger sporten. 

 Alt det skal vi ikke 
tænke så meget på lige 
nu. Vi er i gang med at 

tilrettelægge sæsonen, 
og den starter allerede 
med klubløb den 20. 
april, og samme week-
end åbningsløb på Ring 
Djursland, hvor vores 

mange Legend skal i 
kamp om søndagen. Jeg 

glæder mig. 
 
Holger Møller-Nielsen 



Bestyrelse og udvalg i MSS 
NAVN ADRESSE POSTNR./BY TLF. MAIL FUNKTION 

Karin Niebuhr Jaruplundvej 65 6330 Padborg 4E+07 monique96@webspeed.dk  Formand/Bane F/DPP 

Jørgen Rasmussen Grønningen 15 6230 Rødekro 7,5E+07 mss.kasse@gmail.com Kasserer/Fart F 

Johnny Bertelsen Porsevænget 10 6360 Tinglev 4E+07 johnny.bertelsen69@gmail.com  
Bestyrelse/Kart 
F/Dkart 

Allan Dumstrei Slotsgade 16A st. 6200 Aabenraa 2,1E+07 allandumstrei@gmail.com Bestyrelse/Rally F 

Lars Henrik Koch Skovboulevarden 21C 8870 Langaa 4,1E+07 kasserer@trackdayklub.dk Bestyrelse/Trackday F 

Herluf Jensen Glarmestervej 14 6710 Esbjerg 2,1E+07 herluf@alfaspecialisten.dk Bestyrelse/Aktiv F 

Thomas Rasmussen Smedager 4 6340 Krusaa 2,2E+07 trasmussen@ofir.dk Bestyrelse/Banechef 

Helle Nielsen Fördebogen 4 D24955 Harrislee 3E+07 hellonitis@hotmail.com Bestyrelse/Bane 

Michael R Jensen Bækbjerg 2 6300 Gråsten 2,1E+07 baekbjerg@mail.dk Bestyrelse/Rally 

Ivan Rostrøm Hermelinløkken 160 5210 Odense NV 2,1E+07 ivanogtina@webspeed.dk Bestyrelse S/trackday 

Preben Jensen Kirsebærgrenen 26 5220 Odense SØ 2,2E+07 p.prenet@yahoo.dk Bestyrelse S/Drifting 

Bjarne Jensen Ramsherred 2B st. 6310 Broager 2E+07 bjarne71@gmail.dk Rally 

Bettina Kampfenborg Illervej 11 6310 Broager 2,9E+07 bettina.desiree@gmail.com Rally 

Preben Johannsen Sønderport 34 A, st. 6200 Aabenraa 4,1E+07 preben.johannsen@gmail.com Rally 

Anders Klaastad Møllegade 29 6310 Broager 2,9E+07 mig_ak@hotmail.com  Rally 

Johann Villadsen Søndervejen 30 6340 Krusaa 2,9E+07 jo.villadsen@gmail.com Bane/Rally 

Tine Nykjær  Søndervejen 30 6340 Krusaa 2,7E+07 tina_nykjaer@hotmail.com Rally 

Hans-Jørn Søgaard Allingskovvej 2 8600 Silkeborg 2E+07 hja@racerskoler.dk  Bane, næstformand 

Søren Dittmann Fjordvej 10 6200 Aabenraa 2,3E+07 s.h.d@email.dk Bane, afviklingschef 

Bjarne S. Larsen Rendsborgvej 1 6400 Sønderborg 2,8E+07 
 

Bane 

Kenneth Søgaard Grønnegade 57B 1th 6705 Esbjerg Ø 4,2E+07 klubrally@hotmail.com  Bane, tekn. kontrol 

Mikael H. Christensen Ndr. Industrivej 3 6630 Rødding 2,3E+07 m-holden@jubii.dk Bane, kørerepr. 

Kurt Christensen Smedegade 9 6430 Nordborg 3,2E+07 kurt@truk.dk Bane, depot 

Robert Kaas Højvang 7 6340 Rødekro 5,1E+07 kaas.dk@mail.tele.dk  Bane, materialer 

Bjarne Jensen Randerupvej 95 6780 Skærbæk 2,7E+07 cirkeline-dk@c.dk Kart 

Jens Erik Thomsen Friskærvej 4 6535 Branderup J 2,1E+07 jetudlejning@jetudlejnig.com Kart 

Jeppe Rimmen Remiseparken 12, 3. 7330 Brande 2,4E+07 jeppe@rimmen.dk  Trackday 

Tina Rostrøm Hermelinløkken 160 5210 Odense NV 2,1E+07 ivanogtina@webspeed.dk Trackday 

Allan Lund Petersen Kongefolden 59 8660 Skanderborg 2,1E+07 allanlundpetersen@msn.com Trackday 

Holger Møller-Nielsen Skolevej 2 8544 Mørke 8,6E+07 holger@gjesing.dk  Youngtimer, DPP 

Jørgen Hansen Ribevej 38 6780b Skærbæk 2,1E+07 jorgen@jh-biler.dk Dkart 

Dan Petersen Vestervang 23 6261 Bredebro 2,2E+07 dan@hovedvejensauto.eu Dkart 

René Jensen Rolighedsvej 26 6520 Toftlund 2,3E+07 info@top-glas.dk  Dkart 

Henning Holst Jensen Chr. Lunds Allé 58 5250 Odense SV 2,2E+07 h.holst@dsa-net.dk  DPP dir 

Jørn Iversen Sundquistgade 30 6400 Sønderborg 2,6E+07 joern.iversen@hotmail.dk DPP 

Kim Boisen Smedevej 4 6310 Broager 2,1E+07 kboisen@boisen-motorsport.dk DPP 

Inger W. Poulsen Jaruplundvej 28 6330 Padborg 2,1E+07 ingerwpoulsen@hotmail.com DPP bogholder 

Gudrun Larsen Birkeparken 54 6230 Rødekro 4,1E+07 gudrunlarsen@bbsyd.dk Fart med fornuft 

Ulrik Kristensen Süderholm 13 D24955 Harrislee 7,3E+07 ullaulrich@versanet.de Fart med fornuft 

Birthe Bundesen Ulkebøldam 1 6400 Sønderborg 7,3E+07 bbu@soenderjysk.dk Fart med fornuft 

Maria Lundstrøm Holm Sdb Kommune 6400 Sønderborg 8,9E+07 mlus@sonderborg.dk Fart med fornuft 

Padborg Park Ved Flyvepladsen 10 6330 Padborg 7,5E+07     

Skærbæk Gokart Center Astrupvej 40 6780 Skærbæk 7,5E+07 
 

  
Anders Tage Jensen Randerup 70 6261 Bredebro 2,2E+07 anders.t.jensen@hydro.com Webmaster 

Calle E. Jensen Løngang 21A 6400 Sønderborg 5,1E+07 mss-klubinfo@gmail.com Klubinfo 

Morten Alstrup Hasselhaven 19 8520 Lystrup 2E+07 morten@alstrup.nu  Reklame & it 

Helle Voss Hansen Ringgade 35 6240 Løgumkloster 2E+07 hevh@km.dk  Dkart boghlder 
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mailto:info@top-glas.dk
mailto:h.holst@dsa-net.dk
mailto:hevh@km.dk


 



 

 


