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Et brag af et jubilæum 
Kan du lide fart, spænding og dramatik? Kan du 

også lide at få lidt godt at spise og drikke, men ejer 
ikke kongens mønt? Så er du heldig, hvis du er MSS 
medlem: Lørdag den 4. maj kan du få det hele 
gratis på Padborg Park! Læs mere side 4-7  

LÆS OGSÅ 
Sæsonstart 
Skærbæk 
SIDE 00 

 

Sæsonstart 
Padborg 
SIDE 00 

 

Vore officials 

erobrer Tyskland 
SIDE 00 

 

Trackday-klubben får 
travlt forår 
SIDE 00 

 

En eller anden 
nyhed 
SIDE  

 

 

 

 

 

  



  



Så er foråret kommet. Vinteren har vist endelig 
sluppet sit tag i os. Nu skal vi langt om længe til at 

se om vinterens mange møder og teoretiske plan-
lægning kan blive udmøntet i mange gode timer 

med vores sport. Det har indimellem været en 
smule op ad bakke, men heldigvis er alle afdelinger 
nu ved at være helt klar til den nye sæson. 
 Vinteren har drillet mere end sædvanligt – 
drifterne skulle have kørt træning d. 30.marts, men 
det blev umuliggjort af masser af sne og is, og 
track-day kørernes 1.afdeling måtte aflyses af 

samme grund. Men alligevel er vi kommet stille og 
roligt i gang. 

 På go-kart banen i Skærbæk har der været rigtig 
mange folk i gang med at gøre banen klar, og der er 
blevet afholdt åbningsarrangement. 
 En del af vores rallyfolk har også været i gang til 
rally (på Fyn) og banekørere og track-day har været 

i gang på Padborg Park, hvor der er blevet afholdt 
klubløb for første gang i år. Der har været afholdt 
drifting-prøver, så også den afdeling er ved at være 
på plads inden deres sæsonstart. 
 Fart med Fornuft åbnede allerede deres sæson i 

februar – men det var altså også en utrolig kold 

omgang for alle og glatbanen levede til fulde op til 
det at være glatbane. Denne gang med is på. 
 I år bliver et af de spændende tiltag vores nye 
drifting-serie, der skal køre mesterskab på de 
danske baner. De starter til åbningsweekenden på 
Padborg Park d.4. og 5.maj og her bliver det spæn-
dende om den afdeling kan hente endnu flere 

tilskuere til motorløb, end der plejer at være. Vi må 
erkende, at det er en helt anden form for banesport 

end vi er vant til at se men ikke mindre spændende. 
 Så lad os ønske hinanden et godt forår og mange 
gode timer sammen i alle afdelinger i klubben. 

Karin Niebuhr 

Formanden 

skriver 
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       Padborg Open 

4. og 5. maj 2013 
 

Lørdag den 4. maj 2013 
 Yokohama Super Cup Tidtagning 08.00 20 min 08.20 
 DEC Tidtagning 1 08.25 40 min 09.05 
 Citroën DS3 Træning 09.10 20 min 09.30 
 Drifting Træning 09.35 20 min 09.55 
 DEC Tidtagning 2 10.00 40 min 10.40 
 Yokohama Super Cup Heat 1, 15 min + 1 omg 10.45 20 min 11.05 
 Citroën DS3 Tidtagning 11.10 20 min 11.30 

 Drifting Kvalifikation 11.35 40 min 12.15 
 Pause   10 min 
 DEC  Opstilling 12.25 15 min 12.40 

 DEC Heat 4 timer 12.45 240 min 16.45 
 DTC Træning 16.50 30 min 17.20 
 DTC Tidtagning 17.25 30 min 17.55 
 

Søndag den 5.maj 2013 
 DTC Warm up 09.00 10 min 09.10 
 DTC Superpole 09.15 20 min 09.35 
 Legend Cup Træning 09.40 10 min 09.50 

 Yokohama Super Cup Heat 2, 15 min + 1 omg 09.55 20 min 10.15 
 Citroën DS3 Heat 1, 15 min + 1 omg 10.20 20 min 10.40 

 Legend Cup Tidtagning 10.45 20 min 11.05 
 Drifting grid-show 11.10 20 min 11.30 
 Drifting Top 16 11.35 40 min 12.15 
 Pause   30 min 

 Legend Cup Heat 1, 15 min + 1 omg 12.45 20 min 13.05 
 DTC grid-show 13.10 20 min 13.30 
 DTC Heat 1, 13 omgange 13.35 20 min 13.55 
 Drifting Finale 14.00 40 min 14.40 
 Legend Cup Heat 2, 15 min + 1 omg 14.50 20 min 15.10 
 DTC Heat 2, 13 omgange 15.15 20 min 15.35 

 Yokohama Super Cup Heat 3, 15 min + 1 omg 15.40 20 min 16.00 

 Citroën DS3 Heat 2, 15 min + 1 omg 16.05 20 min 16.25 
 Legend Cup Heat 3, 15 min + 1 omg 16.30 20 min 16.50 
 

Ret til ændringer forbeholdes 

  



 Kan DTC levere varen i år? 
 

Sidste års vinder, Jan Magnussen i spidsen af det farvestrålende felt. 

 

Der var ikke mange, 
som blev imponeret af, 
hvad Danish Thunder-
sport Championship vi-
ste på Padborg Park 
sidste år. Et alt for lille 

felt og alt for lidt race 
blev det dårlige facit, så  
DTC skylder at levere 
varen, hvis de vil gøre 

sig fortjent til betegnel-
sen som dansk motor-
sports kongeklasse. 

 Udgangspunktet i Au-
to-G DTC er en rørram-
mekonstruktion beklædt 
med silhuetten af en a-
merikansk muskelbil. 
Lav, bred og rå. Og for 

at gøre det hele endnu 

mere spektakulært, er 
det i 2013 muligt at 
vælge mellem tre glasfi-
berkarrosserier i form af 

enten den kendte Chev-
rolet Camaro eller en af 
de to nye, som er Dodge 
Challenger og Ford Mu-
stang. Tilsæt en driftsik-
ker LS3-motor fra 

Corvette med 450 hk, 
en simpel fire-trins 
manuel gearkasse og vi 
har en cocktail, der 

matcher de bedste 
danske - og internatio-
nale racerkørere.  

 I år lover pressemed-
delelsen hårrejsende 
tætte dueller med 
adrenalinpumpende 
oplevelser på hver om-
gang. Spændende, hvis 

man kan leve op til det 

løfte!  
 Fra start til slut skal 
publikum, sponsorer og 
samarbejdspartnere væ-

re underholdt, hvorfor 
afviklingskonceptet i en 
DTC-løbsweekend er 
ændret.  
 Foruden Danish Thun-
dersport Championship 

vil de to faste sup-
portklasser, Legend Cup 
og Special Saloon Car, 
sammen med DM i 

Drifting, blive det gen-
nemgående underhold-
ningselement, krydret 

med blandt andet 
action-spækket Rally-
cross, og naturligvis det 
traditionsrige gridshow. 
 Tællende til mester-
skabet er i alt syv løbs-

weekender, hvoraf den 

første er Padborg Open, 
og DTC kommer igen til 
Padborg i september.  
Artikel 1: 



Tjen dit kontingent hjem og vær 

med til at fejre 10 års jubilæet 
 Lørdag den 4. maj har 
alle medlemmer af 
Motor Sport Sønderjyl-

land chancen for at få en 
stor del af årets klub-
kontingent hjem igen – 
ja, nogle kan sågar sco-

re et pænt overskud ved 
at sige ja tak til klub-
bens jubilæumsgave, 

der gives til alle, uden at 
der stilles betingelser af 
nogen art. 
 Sammen med det jubi-
læumsnummer af Klub-
info, der blev sendt til 

dig i en lukket konvolut 

for en uges tid siden, fik 
du også en adgangsbillet 
til Padborg Park den 4. 
maj for 2 personer. 
 

ADGANGSBILLET 

 Denne billet, som har 
en værdi af 500 kroner, 
giver ikke alene adgang 
til banen men også til 

pit-tribunen. Oven i han-
delen følger 2 stk. bil-
letter til pølsevognen, 

hvor du og din ledsager 
også får en vand eller øl. 
Og endelig får du et 
dagsprogram samt det 
officielle løbsprogram for 
hele weekenden. 

 For at opnå disse for-
dele skal du aflevere din 

billet ved indgangen. 
Her bliver du så udstyret 
med 1 badge samt arm-

bånd, så alle kan se, 
hvilke rettigheder du 
har. 

 
VIP-BILLET 

 Du kan også vælge at 
opgradere din billet, så 

du bliver en VIP (very 
Important Person) med 
en række yderligere for-

dele. For at blive VIP, 
skal du kontakte Holger 
Møller-Nielsen på mail 
eller telefon og indbetale 
200 kr, hvorefter du 
modtager en VIP-indby-

delse. 

 
 
 
 
 
 

 
 Som VIP kan du være 
med til at sende DTC 
feltet af sted fra kl. 

12:30 og derefter be-
søger vi ”staldene” sam-
men med Anders T. 

Jensen som rundviser. 
Kl. 14:00 gælder det 
Drifterne, og kl. 15:00 
Legend-kørerne, og beg-
ge gange mødes man 
ved platformen. 

 Du har stadig de for-
dele, som din alminde-

lige billet giver dig, her-
iblandt et besøg ved 
pølsevognen, men des-

uden inviteres du også 
til at deltage i en hyg-
gelig aften i restaurant-

en på 1. sal. 
 Padborg Park og Motor 
Sport Sønderjylland har 
til denne sammenkomst 

inviteret ca. 75 venner 
af den lokale motorsport 
med ledsagere, men der 

er altså også plads til 
andre. 
 Der bliver budt på en 
lækker buffet ved arran-
gementet, som begyn-
der kl. 18:30, og de to 

værter (Karin Niebuhr 

fra MSS og Tom G. Pe-
dersen fra PP) har lovet 
at lægge sig i selen for, 
at alle får en hyggelig 
aften sammen. 
 Da der kun udbydes et 

begrænset antal billetter 
til jubilæumsfesten, skal 
man huske at tilmelde 
sig spisningen separat. 

Holger holder øje med, 
hvor mange, der skriver 
sig på gæstelisten, og 

stopper salget, når alle 
pladser er optaget. Det 
gælder derfor om at 
komme først til mølle! 
 Indehavere af en VIP-
indbydelse gennemgår 

samme procedure som 
andre ved indgangen og 

udstyres med legitima-
tion, som viser deres 
status.  



 Premiere på drifternes DM 
At køre drifting kræver tre 

ting: Power, teknik og 

mod. Og alle disse ting fik 
deltagerne brug for i det 
sidste kvali-
fikationsstævne inden 
konkurrencen om årets 
danske mesterskab star-

ter i Padborg næste week-
end. 
 Kvalifikationen skulle 
være kørt sidst i marts, 

men blev dengang aflyst 
på grund af vejret. I 
stedet mødtes man den 

sidste weekend af april i 
Vandel for at finde den 
sidste halvdel af feltet til 
DM-serien. Og netop 
Vandel er noget nær det 
perfekte sted til for-

målet, fordi drifting her 
foregår i et blødt sving, 

som afslører, om kø-
reren mestrer de tre 
førnævnte ting. 

  Hastigheden skal væ-

re høj for at kunne 

fremprovokere den ud-
skridning, som drifting 
jo egentlig er. Modet 
skal være stort nok til at 
føreren holder foden på 
speederen i en bil, der 

med 120-130 km/t kører 
sidelæns, og teknikken 
skal vise, at man i den 
situation stadig har fuld 

kontrol over sit køretøj. 
 Målet for mesterskabs-
serien, som køres over 

seks weekender med 
start og slut i Padborg, 
er at have minimum 32 
kørere til start hver 
gang, hvilket kræver, at 
man også har reserver 

at sætte ind. Det er dog 
ikke noget problem, for 

både interesssen for 
drifting og talentmassen 
er stor, fortæller Preben 

Jensen fra Motor Sport 
Sønderjylland. Og for at 

holde interessen ved 
lige, kører drifterne ofte 
stævner rundt om i 
landet. Den 13. apil, var 

der således Container-
drifting på et trans-
portcenter i Odense. 
Med ca. 1000 betalende 
tilskuere fik man her et 
fingerpeg om, hvor po-

pulær sporten er. 

 I DDS (Dansk Drifting 
Serie), som mesterskab-
et kaldes, sorteres de 16 
første kørere fra allerede 
om lørdagen, og de 16 
bedste mødes så i løbet 

af søndagen til twin, 
hvor to kørere dyster 
samtidig, og der sker 
udskilning efter knock-

out systemet, til de to 
finalister er fundet. 
Preben Jensen   



  



 Sæsonstart med fuld fart på

 
 

På en dag, hvor man af-

lyste andre steder (bl.a. 
drifterne i Vandel) fik 
Skærbæk Gokart Center 
taget hul på sæsonen 
med fynd og klem. Og 
kart-entusiaster er så 

hårdførte folk, at der 
skal mere end en smule 
kulde til at holde dem 
hjemme. Måske var det 

også udsigten til en gra-
tis tur med gokart for 
børnene, der fik folk til 

at møde op, men i hvert 
fald fik alle en hyggelig 
dag ud af det. 
 Den sportslige del af 
aktiviteterne er også 
kommet godt i gang. 

Bl.a. var klubben med til 
et stævne i Ikast ugen 

efter, og fik her god 
træning trods middel-
mådige placeringer.  



 

Lørdag den 6. april 2013 

kl. 07.45 mødte ca. 40 

morgenfriske MSS’er op 
få Flyvestation Skryd-
strup til en fantastisk 
dag. Vejret viste sig 
også fra sin gode side, 
så vi kunne ikke ønske 

en bedre start på en 
lærerig dag.  
 Vi startede med 
rundstykker, mens Karin 

gennemgik beredskabs-
planen for Padborg Park. 
Det er vigtigt, at alle 

kender til denne plan, så 
vi ved, hvad der skal 
gøres, når uheldet er 
ude på banen. Jeg skal 
nok sørge for, at I alle 
får den tilsendt, så der 

er mulighed for at læse 
den. 

 Da alle var mætte og 
kunne beredskabsplanen 
udenad, blev vi delt op i 

2 hold. På indeholdet 

blev førstehjælpens ABC 

gennemgået i teorien og 
herefter i praksis. Det, 
der gjorde størst indtryk 
på mig var, at kører du 
frontalt ind i en 
mur/væg eller lignende 

med kun 40 kilometer i 
timen, så påvirkes 
kroppen med 40 G! Der 
er altså store chancer 

for indre skader, når 
sådan et uheld 
indtræffer, hvorfor det 

er vigtigt, at køreren 
ALTID kommer en tur 
forbi lægen, selvom han 
hårdnakket påstår, at 
han er uskadt. 
 Der var mange gode 

øvelser på gulvet, hvor 
vi bla. blev lagt i aflåst 

sideleje, pakket godt ind 
i tæpper i liggende og 
siddende stilling, samt 

Et 

brand- 

godt 

kursus 



lavet øvelser, hvor hjel-
men bliver taget af en 

tilskadekommet kører. 
Alle kom igennem øvel-
serne, da det er vigtigt 
at prøve det, mens det 
er for sjov, så vi er klar, 
når det bliver alvor. 
 Så kom tiden til 

genopfriskning af hjerte-
massagen. Man bliver 
altid overrasket over, 
hvor hårdt der egentlig 

skal trykkes på dukke-
kroppene, for at virk-
ningen er effektiv. 

 Til sidst blev læger-
nes tasker samt ambu-
lancen endevendt. Vi fik 
set og hørt, hvad mate-
riellet kan, så vi kan 
være assistenter, når 

midler skal hentes, hvis 

lægerne ønsker hjælp. 
 Nu var det tid til en 
velfortjent frokost, hvor-
efter holdene byttede. 
 Udeholdet startede i 
de bløde stole med lidt 

teori om brand, hvor-
efter pulverslukkerne 
rigtig kom i brug. Alle fik 
prøvet at slukke brand-

en mellem 2 biler, hvor-
efter nogle kom på en 

hårdere opgave, da der 
blev tændt ild inde i 
bilen. Der blev virkelig 
gået til den, men vi var 
nødt til at få hjælp af 
flyvestationens brandbil 
for at være sikre på, at 

alt under motorhjelmen 
også var helt slukket og 
ikke ulmede. Vi var et 
par stykker, der var 

heldige at få lov at køre 
med i brandbilen, og 
man skal ikke tage fejl 

at et stort skrummel! 
Den kan sagtens flytte 
sig, når pedalen bliver 
trådt på. 
 Vi sluttede af med 
hjemmebagt kage fra 

Karins mor, mens dagen 

blev evalueret. Jeg 
fornemmede, at alle 
havde haft en dejlig 
lærerig dag, så nu er vi 
klar til sæsonen på 
Padborg Park.  

 Tusind tak til Flyve-
station Skrydstrup samt 
ambulancefolkene for et 
fantastisk arrangement. 

Hjemmesiden 

blev lagt ned 
Det lyder helt gag at der 
kan sidde en fyr et eller 
andet sted i Østeuropa 
med med nogle klik på 
en tilfælding computer 

på hele hjemmesiden 
hos Motor Sport Sønder-
jylland til at gå op i 
limningen. Det var 
imidlertid præcist, hvad 

der skete i april, og så 
er det en ringe trøst, at 

det ikke kun gik ud over 
os, men tusindvis af 
andre i hele verden. Det 
er en af ulemperne ved 
”Fagre nye verden”! 
 Det lykkedes hacker-

ne at lave en del ravage 
på m-s-s.dk samt fjerne 

del materiale. Morten Al-
strup, som kører hjem-
mesiden, prøver at gen-
skabe så meget som 
muligt, men noget er 

nok gået tabt for evigt. 
 Klubbens kasserer, 
som også står for ud-
sendelse af Klubinfo, har 
besluttet at sende dette 

nummer af bladet i den 
trykt udgave til alle, 

også dem, der ellers har 
fravalgt dette og i stedet 
plejer at læse det på 
nettet. 
 Vi prøver også at 
finde ud af, hvordan vi 

fremover kan gardere os 
mod sådanne episoder 
samt hvordan vi i givet 

fald vil kunne minimere 
skaderne samt genskabe 
siderne på kort tid.  



 Klubrally i Padborg 

 

 
 

Der er også Minirally i Billund i denne weekend 

og det er d. 4 maj. Første bil  start kl.12:00 fra 
BCA Bilauktion A/S Bugattivej 12 7100 Vejle. 
  Løbet er tællende til 2 afd. JFM i Minirally 2 
afd. JFM i Historisk Rally og sidst men ikke 
mindst 2 afd. af Mini Rally Syd. 
 Mini Rally Syd blev  som noget  nyt startet op 

sidste år. Det er klubberne GMK, KDAK og MSS 
der fik det stablet på benene. Konceptet går ud 
på  at den arrangerende klub laver selve løbet og 
der kommer prøvemandskab fra de 2 andre 
klubber for at hjælpe med afviklingen af løbet.  

 Der kan følges med på www.mrs.¬mono.net om 
hvordan der går i turneringen. Bettina 

 
 

 Minirally i Billund 
 

 
Tillykke 
40 år den 3. maj: 
Allan Henchel 
Akelejevej 5 

6430 Nordborg 
 

40 år den 6. maj: 
Anders Hulgaard 
Hammersvej 4 

6000 Kolding 
 

50 år den 8. maj: 
Michael Michi Schillig 

Kærvej 19, Jejsing 
6270 Tønder 
 

60 år den14. maj: 
Tonny Lund 
Kærvej 10 
6520 Toftlund 
 

20 år den 16. maj: 
Christian Kjær 
Stenstrøm 
Vindsvej 10 
5230 Odense M 
 

30 år den20. maj: 
Simon Andersen 
Kaserneparkvej 78 -2 

4100 Ringsted 
 

30 år den 24. maj 

Stefan Poulsen 
Søndervigvej 102 
2720 Vanløse 
 

60 år den 24. maj 

Nils Rasmussen 
Birketvej 68 
4941 Bandholm 

Så er det endelig blevet 
forår og der er som altid 
klubrally i Padborg.  Det 
køres i år d 5. maj og 
første bil starter kl. 
10:00 fra Superdæk, der 

igen i år vil være løbets 
rallycentrum. Her kom-
mer bilerne flere gange i 
løbet af dagen ind til 

service af både mekanik 
og mandskab. 
 Løbet er tællende til 

3 afd. af JFM og 2 afd. 
af MSSV.   
 Der kan købes over-
sigtskort ved Superdæk  
for 5.- 
 Løbet i år bliver me-

get kompakt, da der 

skal køres 4 spændende 
prøver, der alle køres 3 
gange hver. De 3 af 
prøverne er helt nye og 
har derfor ikke været 

kørt før. 
 Johann Villadsen som 
normalt er løbsleder til 
arrangementet, har i år 
givet ansvaret fra sig, 
for selv at deltage i 

løbet i sin gamle Opel 
Astra. Johann startede 
sin rally karriere sidste 
år, hvor det ikke var de 

store placeringer der 
blev kørt hjem, men det 
kan der måske blive 

lavet om på i år nu hvor 
Johann kender bilen lidt 
bedre.     Bettina 
 
 
  

 

 

 

 

  



 Youngtimer kom godt fra start 
 Så fik vi ”skudt” sæson-
en i gang i MSS Young-
timer Cup, da vi kørte 
årets 1. klubløb på Pad-
borg Park d. 20.april. 
 Dagen oprandt med 

is på ruderne, inden vi 
skulle af sted til PP, men 
solen fik hurtigt bugt 
med kulden, og resten 

af dagen skinnede den 
fra en skyfri himmel. 
 Alle – både kørere, 

mekanikere og andre 
hjælpere samt officials 
var glade for endelig at 
skulle i gang med det, vi 
synes er sjovt - nemlig 
at køre noget godt race. 

Og godt race fik vi rigtig 

meget af – 26 startende 
Youngtimere kom flot 
fra start i 1. heat – 
ingen kørte hinanden af 
i sving 1. 
 Også heat 2 blev 

startet rigtig flot – her 
kom de fleste også rigtig 
flot rundt i 1.sving og 
fortsatte deres videre 

færd uden alt for mange 
buler og afkørsler. 
 Det blev hurtigt klart, 

at Kenneth Løndal Pe-
dersen havde tænkt sig 
at gøre rent bord. Han 
kørte sig ind som en klar 
vinder af både heat 1 og 
heat 2 i YT1 mens 

Dennis Nymand Ander-
sen og Mick Søgaard 

blev henholdsvis nr 2 og 
nr 3 i begge heat i 
samme klasse. I YT 2 

klassen satte Allan Levin 
sig på begge heats 1. 
plads, mens han i heat 1 
henviste Mikkel Kuld til 
en 2.plads og Per Thiel-
sen Jensen til en 3.plads 

og i heat 2 fik Mikkel 
Kuld igen en 2.plads 
mens Anders Christian 
Jensen her i 2. heat 

besatte 3.pladsen. I YT3 
blev sejren i både heat 1 
og heat 2 kørt hjem af 

Gert Handberg mens 
Jesper Meldahl Nielsen 
kørte begge 2.pladserne 
hjem i  denne klasse og 
henviste Martin Søren-
sen til en 3.plads i heat 

1 og Rasmus Holme-

gaard Hansen til en 
3.plads i heat 2. 
 Der blev kørt lige til 
stregen og enkelte biler 
opgav desværre at fuld-
føre – flere blev uheldig-

vis ramt af motorbe-
svær, og der er enkelte 
kørere og mekanikere, 
der igen skal hjem og 

skrue på motorerne, 
inden der igen kan køres 
på banen. 

 Lidt dramatik slap vi 
heller ikke for, da kører 
med start nr 66 for fuld 
skrald satte bilen ud i 
sandkassen for enden af 
langsiden, men heldigvis 

slap både kører og bil 
helt uden skrammer. 

Lidt mobbes skulle der 
dog ved præmie over-
rækkelsen, da H J S 

Andersen (som altså 
kører med start nr 66) 
fik pokalen som dagens 
kører. Ikke mindst for 
førnævnte stunt, der fik 
rigtig mange officials 

sendt i fuld fart hen for 
at se om alt var i orden. 
Tak for en god dag til 
alle. Karin Niebuhr 

 

Bedst og 

billigst? 
Fra starten har PF biler 
stået for rydning ved 
stævner på af Padborg 
Park, og den opgave har 

de løst godt. 
 I 2012 kom René 
Gosch og Lars Christen-
sen så med et bedre 
tilbud, og vi gav dem 
chancen. Det kom vi 
ikke tll at fortryde! 

 I år står Lars så 
alene med opgaven, og 
alle tanker om, hvorvidt 

han magter det, har han 
fejet af bordet med be-
mærkningen: Det bliver 

endnu bedre! 
 Spændende at se, 
om han kan leve op til 
dette løfte! Hverken 
løbsledelsen eller kasse-
reren vil være kede af 
det, hvis vi har bevæget 

os fra ”god og billig” via 

”bedre og billigere” til nu 
”bedst og billigst” hos 
rydningstjenesten.  



 Stort program hos Trackdays 
  

Sim Race for  
klubbens  

medlemmer! 
Vi har indgået en aftale 

med Alfa Romeo Klub 
Danmark omkring brug 
af simrace.dk. 
 Vores samarbejde 

med Alfa Romeo-klub-
ben har bevirket, at alle 
klubbens medlemmer vil 

kunne deltage gratis på 
Alfa Romeo-klubbens 
si¬te, simrace.dk. Prisen 
for dette er normalt 200 
kr. 
 Simrace er virkelig-

heds¬nært racerbils-

com¬puterspil, som kan 
spil¬les på nettet. Der 
benyt¬tes PC-spillet 
Race07. Det er et meget 
rea¬listisk spil, der er 
langt over "PlayStation"-

stan¬dard-en. Du har 
altså mulighed for at 
køre race mod dine 
klub-kammerater og 

andre, mens du sidder 
hjemme i stuen. Og der 
køres også på Padborg 

Park, Ring Djursland, 
Jyllands¬ringen, Sturup 
og Knuts¬torp. 
 Du skal have et sæt 
rat og pedaler samt 
computerspillet til maks. 

250 kr., og så er du 
klar, forudsat du har en 

computer i forvejen. Rat 
og pedaler kan købes 
brugt for ned til 500 kr.  

 
Det mest anvendte, 
Lo¬gi¬tech G27, koster 
cirka 1.700 kr. fra ny. 
 Gå ind på simrace.dk 
og tilmeld dig. 

 
Jyllandsringen 

i stedet for  
Ring Djursland! 
Det er selvfølgelig ikke 
det samme, men vi 
mener at have fundet en 
værdig afløser for Ring 
Djursland i sensommer-
en, når nu vi ikke fik lov 

til at køre på Danmarks 
sjoveste bane. 
 Den 23. september 

tager vi i stedet til Jyl-
landsringen igen, hvor vi 
igen skal udfordres af 

den fulde banestræk-
ning. 
 Når nu de andre 3 
events blev fuldtegnet i 
løbet no time, så mente 
vi, at der var basis for 
en dag mere i Resenbro. 

 Mon ikke der bliver 
run på tilmeldingen hér 
også!? Bestemt! Gruppe 
C er allerede booket, og 
den ene Gruppe B er 
også allerede væk. 
 Så hvis du skal med 

på Jyllandsringen den 
23. september, så skal 
du nok ikke vente for 

længe med tilmeldingen!  
 
 

 

 

Næste trackday  
er allerede  

den 6. maj! 
Vi kører igen på Padborg 

Park den 6. Maj, hvor 
der i skrivende stund er 
alt udsolgt i Gruppe A og 
B, men der er god plads 

i Gruppe C. Så hvis du 
skal have din pladeløse 
bil luftet, er der rig 

mulighed for dette i 
starten af maj. Og vi har 
bestilt godt vejr! 
 Hvis vi kigger lidt 
længere frem, så er der 
også stadigvæk enkelte 

pladser til 2. Pinsedag, 

hvor det går løs på Ring 
Knutstorp. Vi skal igen 
en tur på Nordens 
bedste bane, der med 
sit kuperede layout er 
en udfordring for en-

hver. Den 26/5 går 
turen derfor over Øre-
sund til en dejlig dag i 
det svenske. Sikre dig 

din plads! Bedre i dag 
end i morgen! 
 Den 2. Juni er vi igen 

at finde på Padborg 
Park. Her er godt med 
plads, men det gør ikke 
noget, at I tilmelder jer i 
god tid! ;o) 
 Al tilmelding sker 

som sædvanligt via vo-
res hjemmeside – http:-

//www.trackdayklubben.
dk/dansk 
 

http://www.trackdayklubben.dk/dansk
http://www.trackdayklubben.dk/dansk
http://www.trackdayklubben.dk/dansk


Gamle trackdayrotter blev nu hhv. nr. 2 og 1 i YT. 
Tillykke! 

Første trackday 

påJyllands-
ringen i år! 
Vi troede egentligt, at vi 
skulle køre i godt vejr til 
en afveksling, men DMI 
havde taget fejl. Vi star-
tede dagen i regnvejr til 

Event 45, men det kla-
rede en smule op i løbet 
af dagen. 
 Det var også en 

første gang for John 
Nielsen som instruktør 
på vore trackdays. John 

er en super fin fyr, der 
kan tale med alle, og jeg 
tror, at mange fik nogle 
gode tips med på vej. 
 Det er som altid en 
fornøjelse at køre på 

Jyllandsringen, men vi 

skulle selvfølgelig passe 
godt på med støjen som 
sædvanligt. Man undrer 
sig hver gang over, 
hvorfor miljølovgivning-
en skal være så restrik-

tiv. Det er ligeledes et 
mysterium, hvorfor den 
gennemsnitlige støjbe-
lastning skal være mind-

re end den normale bag-
grundsstøj i en by. 
 Men vi må jo få det 

bedste ud af de gælden-
de regler… 
 
 

Dejlig første  

dag på Padborg 
Park i år. 
Når nu vi ikke kunne 
afholde vores 1. event i 
marts måned, så blev  

trackday'en den 20/4 
årets første i stedet. Vi 
delte dagen med Young-
timer klubløbet, som og-

så havde deres sæson-
debut. Og hvilken én set 
med Trackday brillerne 
på! Første, anden og 

trediepladsen i YT1 gik 
til tidligere deltagere i 
Trackdayklubben! Og 

endda med tydelig ma-
rgin til de efterfølgende 
placeringer. Så noget 
må vi jo lære vores del-
tagere… Et stort til lykke 
skal lyde til jer alle tre. 

"Far er stolt"! ;o) 
 Vores trackday havde 

ikke voldsomt mange 
deltagere, men vi havde 
en fantastisk dag. Vejret 

var i den grad med os, 
og alle nød solen, så 
man nu er helt rød i 
bolden. Vi må desværre 

også sande, at det bliver 
sværere og sværere at 
overholde støjgrænser-
ne. Så vi må opfordre 

vores deltagere til, også 
på Padborg Park, at 
dæmpe deres biler mak-

simalt, således at vi 
stadigvæk kan oprethol-
de mængden af køretid 
til vore deltagere. 
 Snart går det jo løs 
igen på Padborg Park, 

og vi glæder os allerede 
til det! 

 
Lars Henrik 

Trackdayklubben 



 Vore officials indtager Tyskland 
 Tekst: Jan S. Jepsen 
 
Så blev muligheden for 
at være MSS-official på 
verdens længste racer-
bane muliggjort. Jeg 

modtog i ugen inden på-
ske en mail fra bane-
chefen for Nürburgring (i 
tyske folkemunde kaldet 

”Die Grüne Hölle”), at vi 
var velkomne som of-
ficials på deres bane, 

det resulterede i at jeg 
kontaktede dem der har 
været officials på vores 
andre udlandsture til Le 
Mans og Spa, og det er 
endt op med at vi er 8 

personer der skal af sted 

derned den 17–20. maj.  

 Det bliver en oplevelse 
af de helt store og fra 
næste år vil der forhå-
bentlig blive åbent for at 
alle, der er aktive offici-
als kan komme derned 

og opleve det, men det 
skal lige afklares inden 
da, nu tager vi i første 
omgang lige ned og se 

hvad det er for noget de 
har gang i og vi vil også 
snakke med banechefen 

om hvordan vi klarer det 
til næste år, her tænker 
jeg på hvor mange de 
kan bruge o.a. 
 Der vil i en senere ud-
gave af klubinfo komme 

en artikel dernedefra og 

måske også et foredrag 

om vore aktiviteter i ud-
landet. 
 Vi er efterhånden ved 
at blive godt kendt ude 
omkring på de europæ-
iske racerbaner, og det 

vil også vise sig frem-
adrettet ved at der ef-
terhånden vil komme 
muligheder for at kom-

me til andre baner også, 
men vi skal aldrig glem-
me, hvor vi hører til og 

derfor er det altid 1. 
prioritet at bemande på 
vores egen bane inden 
vi vender næsen mod 
udlandet, tag nu f.eks. i 
år, vi har sammenfald 

mellem 6 H på Spa og et 

løb i vores egen klub 



Billedet fra F1 på Spa i 2012 viser nogle af de per-

soner der skal med til Nürburgring, nemlig Helle V. 

Nielsen, Heine R. Engelbreth, Lars Z. Lorentzen, 
Preben Jensen, Kaj Bonde, Jannik Pallesen. Mogens 
Buch og Jan S. Jepsen 
 

samme weekend, og her 
har vi måttet melde fra 

til Belgien. 
Jeg ved at klubben gør 
alt hvad de kan for at 
der ikke skal komme til 
at lægge løb i de week-
ender, hvor der er større 
løb på banerne i Spa og 

Le Mans, men i takt med 
at vores repertoire ud-
vides, vil det komme til 
at blive sværere og 

sværere at få kabalen til 
at gå op. 
 Jeg håber ikke at jeg 

har ødelagt nogens nat-
tesøvn ved at jeg kun 
har inviteret officials 
med udenlandskendskab 
derned, men det kom 
med så kort varsel at 

jeg ikke kunne nå ud til 

hele vores officialsteam. 
 Hvad enten du gerne 
vil opleve Nürburgring 
eller en af de andre u-
denlandske baner, vi 

kommer på, skal du 

bare tage fat om mig i 
Padborg og spørge til, 
hvordan du kommer i 
gang. 

Motorsportslige hilsner 

Jan Sølbek Jepsen  



 Tank penge til MSS på OK-kort 

Motor Sport Sønderjyl-
land har nu fået en  
sponsoraftale med OK, 
der er bygget op om-
kring OK Benzinkortet.  
 Når du opretter et OK 

Benzinkort gennem os, 
støtter OK Motor Sport 
Sønderjylland med 6 øre 
pr. liter benzin eller 

diesel, du tanker på 
kortet. Derudover får vi 
en bonus, når du første 

gang har tanket 500 
liter på dit OK Benzin-
kort. Så med kortet kan 
du tanke penge til Motor 
Sport Sønderjylland u-
den at skulle betale 

mere end den pris, der 

står på standeren, og 
selv når du køber til 
”tilbudspris”, får MSS 
det fulde beløb. 
 Hvis du ikke i forvejen 
har et OK Benzinkort, 

kan du få et bestillings-
skema i Padborg eller 
Skærbæk samt få det 
tilsendt ved at kontakte 

kasserer Jørgen Ras-
mussen på adressen 
mss.kasse@gmail.com. 

Det udfyldte skema sen-
der du til OK, så vil du 
inden 8 dage modtage 
dit OK Benzinkort.  
 Har du allerede et OK 
Benzinkort, kan du også 

tanke penge til klubben. 

Du skal så oplyse navn 
og kortnummer, der står 
på forsiden af kortet, til 
Jørgen.  Går du direkte 
til OK på sponsormateri-
ale@ok.dk, og oplyser 

sponsornummer 56 12 
76, bliver dit kort til-
knyttet sponsoraftalen. 
 Har du spørgsmål, er 

du velkommen til at 
kontakte Jørgen Ras-
mussen på mailadressen 

eller tlf. 74 66 28 60. 
 Hvor mange penge 
sponsoraftalen kan give, 
ved vi ikke, men hvis 
500 hver tanker 1000 
liter giver det dog 

30.000 kr. + bonus!  



 Læserne skriver 
Om medlemsdemokrati 

 

Jeg har ikke til hensigt 

at starte en ny ”klum-

me”, hvor læserne skal 

underholdes med mine 

meninger om alt mellem 

himmel og jord. Disse 

ord skriver jeg blot, fordi 

jeg ofte har undret mig 

over, hvorfor medlems-

demokratiet har så van-

skelige vilkår i en for-

ening, som ellers praler 

af at ”der er højt til loft-

et”. Men lige så god, 

som Motor Sport Søn-

derjylland er til at afprø-

ve nye muligheder, lige 

så dårlig er klubben til 

at indsamle medlem-

mernes synspunkter 

samt til at informere om 

de beslutninger, som 

træffes. Og det gælder 

både i den samlede be-

styrelse og de enkelte 

udvalg. 

I en kommune er man 

forpligtet til at fortælle 

borgerne, hvornår der er 

byrådsmøde samt hvilke 

punkter, der er på 

dagsordenen. Bortset fra 

generalforsamlingen har 

jeg ikke oplevet noget 

tilsvarende i MSS. Og 

hvad der er mindst lige 

så vigtigt: Jeg har heller 

aldrig set et referat fra 

sådanne møder. Jeg ved 

godt, at der drøftes per-

sonfølsomme ting og an-

det, som man gerne vil 

vente med at offent-

liggøre, men det store 

flertal af emner kan man 

sagtens orientere om. 

Jeg tror, at både hjem-

mesiden og Klubinfo 

gerne vil give plads til 

sådanne informationer! 

 I alle foreninger er der 

mange, som foretrækker 

at holde mund, for ikke 

at ”blive rodet ind i 

noget” eller endnu 

værre: at blive valgt til 

et eller andet med an-

svar. Men gennem med-

lemskabet er vi vel alle 

interesseret i, at klub-

ben trives, og hvad en-

ten det er inden for den 

enkeltes fagområde eller 

ej, vil det være en for-

del, om alle lukker 

munden op, når der 

behandles et emne, som 

man har interesse i eller 

viden om. Jo bedre et 

grundlag, en beslutning 

træffes på, jo mere 

holdbar bliver den! 

 Derfor, kære bestyrel-

se, udvalg og medlem-

mer: Fortæl om, hvad I 

går og overvejer. Fortæl 

også om, hvad I beslut-

ter jer til og vær parat 

til en debat om, hvordan 

vi finder de rigtige løs-

ninger!  

 

Calle Jensen 

(redaktør af Klubinfo) 

  

 
Hej! 

Der er ingen, som 

kan se på dig, hvad 
du går og tænker, 
men her er plads til 
at fortælle os andre 
om det! Alt er vel-
komment, blot det 

handler om klubben! 
   På side 3 kan du 
se, hvornår vi skal 
have dit indlæg, for 
at det kan komme 

med i næste udgave 
af Klubinfo! 



 Set fra min lænestol i Mørke 
 

 

Min Hanne og 
jeg har været 
en tur i Lon-
don – mest 

for at se om Pub’er stadig 
stod der, og om Pint sta-
dig er af samme størrelse 
som i de gode gamle 

dage. Og det er tilfældet, 
kan jeg godt love og sige. 
 Vi var med Ryan Air – 
som sædvanlig. Og det 
gav anledning til to 
iagttagelser – som måske 
og måske ikke har noget 
med motorsport at gøre. 
Først og fremmest er 
Ryan Air the young peo-
ples flyselskab. Med fuldt 
hus på alle pladser og 

næsten alle i en alder, 
hvor vi kunne have været 
(hvis ikke lige det var 
antallet) forældre til 
demalle, og formentlig 
være bedsteforældre til 
Cabin Crew. Hvis jeg 
havde aktier i SAS, ville 
jeg sælge dem alle, 
hellere i dag end i morgen 
– for de unge kommer 
aldrig tilbage til de etab-

lerede selskaber, og hvor-
for skulle de også gøre 
det? For der er stor til-
fredshed med produktet, 
og det har noget at gøre 
med os. Ryan Air giver 
nemlig præcis det tilbage, 
du har betalt for. Du får 
ikke 98 % og du får ikke 
105 %. Det kan vi lære 
noget af i motorsporten, 

for vi skal sørge for at 
have tilfredse kunder over 
det hele. Og det gør vi 
ved at holde det, vi lover. 

Og der er jo nok at gøre. 
Her på det seneste er 
Danish Rally Champion 
død og borte som serie. 
Et stort anlagt projekt fra 
Carl-Åge Jensen er faldet 
til jorden, og det er der 
nogle, der er kede af, 
men måske flere der er 
glade for. Carl-Åge for-
søgte at lave et koncept, 
der var komplet, men 

kløften mellem amatør-
klubber og professionelle 
var alt for bred i rally-
sporten. Måske også fordi 
rallyklubberne er små og 
spredte, og har vanskelig-
heder ved at finde ud af 
at leve op til de krav, som 
blev stillet til dem af en 
promotor, der skulle tjene 
penge. Det havde vi jo 
også selv i vores klub, og 

finder os meget mere 
veltilrette til JFM serien 
med Mini Rally. Det er 
noget vi kan håndtere, og 
det er ikke sådan helt 
oppe i skyerne. Derfor er 
DRC død – og om det på 
sigt vil styrke sporten ved 
jeg ikke, men det kan 
sagtens være tilfældet, 
fordi vi nu er nødt til at 

finde på noget, der kan 
erstatte DM-løbene. Må-
ske noget i tråd med det 
samarbejde, der er mel-
lem de jysk/fynske klub-
ber om Mini Rally, der jo 
er en uomtvistelig succes. 
Det ville være skønt om 
MSS kunne få en ledende 
rolle også her. 
 For jeg er i øvrigt pave-
stolt af vores klub lige nu. 

Lørdag den 13. april kør-
tes det første egentlige 
Driftingarrangement, hvor 
gamle dages wild west 
var slut og afviklingen af 
et helt fremmed løb, der 
var overtaget af vores 
klub. Preben Jensen fik 
også sin debut som løbs-
leder og med 40 deltagere 
til et træningsarrange-
ment, hvor de 27 havde 

licens gennem vores klub, 
og 13 på en-dags-licens, 
var det en klar succes. 
 Jeg husker egentlig ik-
ke, hvordan vi kom i gang 
med Drifting, ud over at 
det var den dengang an-
satte Lars Andersen i 
DASU, der ringede og 
spurgte, om det ikke var 
noget for os. Karin Nie-
buhr og jeg snakkede om 

det i telefonen, og noget 
sådant tager ikke lang tid 
i MSS. Karin mente, hun 
lige havde manden til det 
projekt, og så kom Preben 
Jensen ind i billedet. I dag 
er Preben Mr. Drifting i 
Danmark. Han har egen-
hændig skrevet regle-
menterne, og han har 
egenhændig sat en dom-

meruddannelse i gang 
med importerede instruk-
tører, så vi undgik at blive 
medløber i en eller anden 
drifting-klike, som jo er 
naturlig også er inden for 
denne hurtigt voksende 
sportsgren, hvor der er 
enorm prestige ved med 
at være helt i toppen. 
 Mest imponeret er jeg 
over, at Preben har fået 



os med i et 6 siders ind-
læg i Vmax, der er bibel-
en for alle motortossede 

unge mennesker. Og når 
jeg ser Vmax i øvrigt, må 
jeg erkende, at vi som 
motorsportsorganisation 
altså har noget at lære af 
dette motorsportens Ryan 
Air, hvis ikke de nye og 
unge løber med det hele 
både kommercielt og 
sportsligt. Og i den forbin-
delse – tænk på, at der er 
nogle som piber,når de 

skal give 250 kroner i 
entre for at komme ind til 
løb på Padborg Park og 
sidde på tribune med 
første klasses udsigt. Til 
Danmarks Hurtigste Bil 
koster det med VIP-plads 
for en helt weekend 1500 
kroner, og der er udsolgt. 
 Og så til noget helt an-
det. I sidste nummer af 
det ordinære Klubinfo 

kom jeg til at skrive noget 
om sikkerhed ved bane-
løb. Det skulle jeg have 
holdt mig fra – der havde 
i alle tilfælde indsneget 
sig nogle fejl, så både jeg 
og læserne må nok lige 
tage reglementerne med 
som natbordslæsning for 
at finde ud af det rigtige. 
Jeg gemmer mig under 

dynen af skam. 
 Hans-Jørn Søgaard An-
dersen, der er vores løbs-
leder ved det kommende 
store løb, var venlig at 
retlede mig, og samme 
Hans-Jørn har også flere 
gange mindet mig om, at 
vi alle sammen er DASU. 
Det er rigtigt, men vi må 
så også engang imellem 
sige, vi er nogle underlige 

størrelser. Her er en 
kendt Kartmand idømt 
diskvalifikation. Alligevel 

var han synlig teamleder 
ved et Kartløb i Ikast. 
Nogle gjorde vores nye 
Kartudvalgsformand, der 
var til stede, opmærksom 
på det. Peter Schandorff, 
der ellers har en mening 
om mange ting, affejede 
at gøre noget: - For det er 
jo noget som bestyrelsen 
har bestemt! 
 Eller forklar lige den, at 

vores Historiske Udvalg 
ikke kan oversætte FIA’s 
bestemmelser for histori-
ske biler. Det forekom-
mer, som om det kommer 
bag på dem, at det er det, 
de er valgt til at udføre 
som job i DASU. Hvorfor 
er de ikke gået fra deres 
poster med røde øren? 
Men husk nu: DASU er os 
alle sammen. 

 Så har vores kub 10 års 
jubilæum. Det kan du 
læse meget mere om i det 
jubilæumsblad, der er 
sendt ud, og også i dette 
her blad. Jeg kan ikke 
lade være med at komme 
ind på dette endnu en-
gang her i min lille klum-
me og endnu engang kon-
statere, at sønderjyder er 

gjort af noget helt specielt 
stof, selv om mange af 
vores medlemmer efter-
hånden er fra andre dele 
af landet og vores leder-
gruppe er ligeledes. 
 I de kommende år er 
der naturligvis og helt 
forudsigeligt masser af 
udfordringer, og også 
nogle, som kan true vores 
sammenhold. Men jeg tror 

på, at de også bliver 
overvundet, og i alle til-
fælde er det da fantastisk 

at tale med Jørgen 
Rasmussen,vores kasser-
er, der (bliver du sur hvis 
jeg siger, med næsten 
beklagelse?) fortalte, at 
medlemmerne simpelt 
væltede ind i vores klub. 
På nuværende tidspunkt 
er vi vel 550,og vi 
kommer sikkert og vist op 
over det antal medlem-
mer, vi sluttede på sidste 

år. Så i vores jubilæumsår 
vil vi fortsat være Dan-
marks klart største klub. 
 Af tekniske grunde skal 
vores blad på gaden i god 
tid inden den 1., og derfor 
er denne klumme skrevet 
medens jeg næsten er på 
vej til Youngtimerløb på 
Padborg Park og ser frem 
til årets første store løb 
den 4. og 5. maj – hvor vi 

også den 5. har årets før-
ste klubrally. 
 I maj måned er jeg 
inviteret til fødselsdag ved 
vores præsident, C. C. 
Hansen, der fylder 70 år. 
CC, som han normalt 
kaldes, har været en 
vigtig mand i DASU, og 
han har været vores klub 
en god støtte rigtig 

mange gange. Jeg er enig 
med CC i mangt og 
meget, men også mindre 
begejstret for den dyre 
elitesatsning, vi gør her i 
modgangstider. Det er 
dog en lille krusning på 
overfladen, og derfor også 
her et stort tillykke fra 
mig og MSS til CC. 
 

Holger Møller-Nielsen  
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