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Formanden skriver 
Jeg håber alle medlemmer har haft en 
super sommerferie og er helt klar til 
at tage hul på efterårsperioden i klub-
ben. 
Selvom der har været sommerferie og 
selvom der stadig er medlemmer, der 
har ferie, er der alligevel ting i gang i 
klubben. Rally-afdelingen havde plan-
lagt klubrally d. 18. august, men des-
værre blev man nødt til at aflyse pga 
for få tilmeldte biler. Det er super ær-
gerligt, når man har set frem til alle 
tiders rally, men måske har det været 
for tæt på ferien. Dagen før blev der 
afviklet klubløb for Youngtimer-biler 
samtidig med afvikling af en afdeling 
af track-day på Padborg Park. Det var 
en rigtig god dag med mange deltage-
re. 
Også på go-kart banen i Skærbæk 
sker der meget – bl.a. har rigtig man-
ge dygtige mennesker været i gang 
for at få etableret et nyt vejehus til 
banen. Dertil har man været ude og 
skaffe en række sponsorer, som ville 
være med til at dække en del af ud-
gifterne, der er ved etablering af no-
get nyt byggeri. Det er rigtig godt 
gået, og go-kart afdelingen har også 
indbudt til rejsegilde for nybygningen. 
Dette er dog afholdt, når dette Klubin-

fo udkommer, men heldigvis har go-
kart folkene også været ude med be-
skeden på hjemmesiden, så alle på 
nuværende tidspunkt har haft mulig-
hed for at læse om nyanskaffelsen. 
Vores afdeling med Fart med fornuft 
kører også som den skal – og viser 
stadig, at det er en rigtig god ide for 
unge mennesker, der netop har er-
hvervet kørekort at komme på det 
kursus. 
Som jeg skrev til jer inden sommerfe-
rien, var vi på udkig efter en ny re-
daktør til vores klub-blad, der indtil 
nu er udkommet i papirform til alle. 
Der har selvfølgelig været drøftelse 
omkring problematikken vedr. udgi-
velsen i papirform og hvad det koster 
for klubben. 
Samtidig med dette har det så også 
været umuligt for os at finde en, der 
vil og kan stå for udgivelsen af klub-
info og derfor har vi besluttet i besty-
relsen, at dette blad du sidder med 
nu, bliver det sidste i den normale 
udgivelsesform. Det kan du læse me-
re om i indlægget fra hele bestyrel-
sen. 
Jeg håber vi alle får et rigtig godt ef-
terår rundt omkring klubbens mange 
aktiviteter. 



Kære medlemmer! 
Som I sikkert har bemærket, har vi i en periode stået uden redaktør på vores 
klubblad. 
Vi har i bestyrelsen arbejdet på at finde en optimal løsning for hele klubben, 
og i erkendelse af, at det ikke er sådan ligetil at finde en ny redaktør, er vi 
blevet enige om at nedlægge klubbladet, som vi kender det. Det betyder ikke, 
at de månedlige nyheder forsvinder. Tværtimod. Alle nyheder vil fremover 
blive lagt på vores hjemmeside. 
Fordelen herved er også, at du kan læse nyhederne noget før, da de vil kom-
me på hjemmesiden den dag de er skrevet og ikke først er tilgængelige, når 
klubbladet dumper i postkassen. 
Vi opfordrer derfor stadig alle medlemmer til at skrive indlæg om deres ople-
velser i klubben. Disse skal fremover sendes til vores webmaster Anders T. 
Jensen på anders.t.jensen@hydro.com, som så vil sørge for, at de kommer på 
hjemmesiden.  
Udover hjemmesiden, vil vi i fremtiden lave et MSS-Årsskrift, der vil blive 
postomdelt til alle medlemmer. MSS-Årsskriftet vil bl.a. indeholde de vigtigste 
og sjoveste historier fra det seneste år. 
Vi håber på jeres forståelse, og at vores hjemmeside vil blive fyldt med gode 
historier hver uge.  
Mange sportslige hilsner 
Bestyrelsen i MSS  

Klubinfo og fremtiden 

Til ALLE BANEOFFICIALS: 
 

Udover  at arbejde som officials på Padborg Park, er vi i MSS efterhånden og-
så ved at være leveringsdygtige i officials til mange andre baner. Ikke mindst 
Spa banen i Belgien er banen, hvor rigtig mange af mss-officials ofte tager til 
for at give en hånd med. Det er rigtig godt, at så mange også har lyst til at 
tage ud for at vise, hvad vi står for i MSS. 
Derfor er det også vigtigt, at alle hele tiden dygtiggør sig, og allerede nu skal 
vi til at finde ud af, hvem der skal på hvilke kurser til næste år. Der er måske 
et par flagfolk, der endnu ikke har en sving-chef licens og derfor gerne vil 
have det. Der kan også være en official, der godt kunne tænke sig en teknisk- 
eller støjmålerlicens. Førnævnte er kurser, der bliver afholdt af DASU og der-
udover vil vi som sædvanligt også have flagkurser samt kursus i brand/
redning/beredskab i klubregi. 



Klubkurserne behøver I ikke at melde Jer til endnu, men hvis I gerne vil have 
et DASU kursus i løbet af foråret 2014, må I meget gerne rette henvendelse 
til mig hurtigst muligt. 

     Venlig hilsen Karin Niebuhr 

Af Karin Niebuhr 
Så fik vi skudt efterårssæsonen godt i 
gang. Den 17. august blev der på 
Padborg Park afviklet klubløb for MSS
-Youngtimer kørerne samt kørt en 
afdeling for track-day.  Selvom som-
meren har vist sig fra sin absolut flot-
teste side i år, havde regnguderne 
alligevel bestemt, at der skulle sendes 

en ordentlig omgang vand ned over 
banen. 
Men som sædvanligt var vores offici-
als klar på posterne – vi havde endog 
fået flere nye officials med, som hav-
de hørt, at vi altså har det rigtig sjovt, 
når vi mødes med hinanden. Og efter-
hånden som dagen skred frem, blev 
der heldigvis mere tørt, og vi havde 
alle en rigtig god dag sammen med 
kørere, der havde glædet sig meget til 
at komme i gang igen. 

Det varer jo heller ikke mange dage 
inden vi skal i gang igen. Vi har en 
rigtig stor weekend foran os d. 7. og 
8. september, hvor der køres dobbelt-
løb med OK Legend Cup, 6 timers løb 
med DEC, afvikles en afdeling af både 
DTC og 1600 Challenge. Så her skal 
der igen bruges rigtig mange folk på 
de forskellige poster. 

Det skal nok blive en festlig og spæn-
dende weekend med rigtig mange 
gode oplevelser til alle. 
Det er som sædvanlig Helle Nielsen, 
der laver bemandingsplanen og skulle 
der være ændringer i Jeres tidligere 
beskeder omkring deltagelse, så husk 
lige at give Helle et praj inden planen 
bliver sendt ud. Det er lidt nemmere 
end, at den skal rettes til senere. 
Jeg glæder mig til vores septemberløb 
og til at se Jer alle.   

Så kom vi godt i gang på banen 



Af Lars Jensen 
Dagens MSS Youngtimer Cup startede 
med træning og tidskørsel i regnvejr, 
og op til dagens 1. Heat blev der 
snakket meget i pitten om man nu 
skulle starte på slick eller regndæk, 
og beslutningen blev afgørende for 
dagens 1. Heat, hvor dem der beslut-
tede sig for regndæk blev sikre vinde-
re. 
 John I. Christiansen i sin Peugeot 
205 kørte mere elller mindre sit eget 
løb, stærk forfulgt af Martin Sørensen 
i BMW 318 TI og Jacob Sevel i sin 
Citröen Saxo. De sluttede dagens 1. 
Heat som 1-2-3, og blev da også hver 
især vindere i deres klasser – stort 
tillykke. 
Dagens 2. Heat i MSS Youngtimer 
Cuppen vendte lige billedet, nu var 
det nemlig blevet tørvejr, så nu kunne 
der gives gas. 
 

 Per T. Jensen kom bedst fra start, og 
kørte så eller bare afsted stærkt for-
fulgt af Dennis Nymand og John I. 
Christiansen. Jacob Sevel kørte stærkt 
i sin Saxo, men hvad der lige skete fik 
jeg ikke med, men væk var han, dette 
til gavn for Allan Levin som lå godt fra 
land i sin Golf efter en større reparati-
on i Pit. Jesper Meldahl viste også lige 
hans rutine og hurtig indlæringsevne 
til at køre en ny bil, da han kørte sig 
stærkt op i feltet forbi sine konkurren-
ter i YT3. 
 Per T. Jensen, allan Levin og Jesper 
Meldahl blev således vindere af da-
gens 2. Heat hver især i deres klasser 
- stort tillykke. 
Dagens MSS Youngtimer fighter Pokal 
gik til Gert Handberg, som vores for-
mand sagde - ikke på grund af kørs-
len som sådan, men for at benytte 
sandkassen from for at køre i auto-
værnet 

Youngtimere i regn og sol 



Vi siger denne gang tillykke til: 
7. september, Jonas Langkilde, Brønshøj, 40 år. 12. september, Karin Ras-
mussen, Bandholm, 60 år. 12. september, Søren Steentoft, Rødding, 40 år. 
18. september, Mikkel Tygesen, Løgumkloster, 10 år. 19. september, Tatyana 
Levytska, Tinglev, 40 år. 28. september, Tommy Schröter, Vojens, 40 år.  

Det skal så her også lige nævnes, at 
Martin Sørensen og Dennis Nymand 

gjorde det samme, - så de må jo så 
være blevet sandman 2 og sandman 3 

Intet afgjort i mesterskabet 
Af Holger Møller-Nielsen 
I Youngtimermesterskabet mangler 
der fire afdelinger – to afdelinger på 
Ring Djursland og to ved finaleløbet 
på Padborg Park. Det er 100 points. 
Og ingen klasser er afgjort inden dis-
se to løb.  
Suveræne Kenneth Løndal Pedersen 
holdt fri ved klubløbet og det medfø-
rer, at nu er både Per T. Jensen og 
Dennis Nymand kandidater til titlen, 
som også kan scores af mange andre 

i klasse YT 1.  
I Klasse YT 2 synes Allen Levin Niel-
sen at have en godt forspring, men 
som sagt er der 100 points at tjene så 
både Jacob Andersen og Rudi Pavlovic 
er med i kampen endnu. 
YT 3 har for en gang skyld mange 
deltagere. Mesterskabskandidaterne 
synes at være Martin Sørensen, Gert 
Handberg, Rasmus Holmegaard Han-
sen og Jesper Meldahl Nielsen. 



Aabenraas borgere får sig en anderle-
des oplevelse, når de fredag den 6. 
september om eftermiddagen bevæ-
ger sig ind i byens centrum. Det bliver 
nemlig ikke kun brostenene, blom-
sterkummerne og butikkernes udstil-
lingsstativer i gågaden, som de vil 
kunne tage i øjesyn. 
Der kommer også en stribe racerbiler 
til byen. 

Motor Sport Sønderjylland og Drifts-
foreningen Padborg Park arrangerer 
den 7.-8. september sit store løb Pad-
borg Super Prix, men man tyvstarter 
ved allerede om fredagen at præsen-
tere en række af de deltagende biler 
for byens borgere og andre sønderjy-
der, som vælger at lægge deres vej 
forbi det indre af Aabenraa. I tidsrum-
met fra klokken 15 til klokken 17 vil 

man fredag den 6. september kunne 
opleve en række racerbiler på bl.a. 
Storetorv og Nørretorv. 
Racerbilsudstillingen anføres af Dan-
marks eneste kørende eksemplar fra 
motorsportens topklasse. Det er den 
Formel 1-racer, som Padborg Park 
flere gange om året arrangerer events 
med, og hvor almindelige danskere 
kan få mulighed for at fornemme su-

set fra Grand Prix-sporten. Men For-
mel 1-raceren er ikke den eneste 
spændende bil, som vil kunne opleves 
i gågaden. Der kommer også biler fra 
både Yokohama 1600 Challenge- og 
OK Legend Car-klasserne. 
Begge klasser er med på programmet 
ved Padborg Super Prix, som lørdag 
og søndag foregår på Padborg Park. 
Så snart udstillingen i Aabenraas gå-

Racerbilerne på Aabenraas gågade  
forud for Padborg Park Super Prix 

Hovedattraktionen på gågaden i Aabenraa. 



gade er overstået, vil bilerne blive 
transporteret til racerbanen ved 
grænsen, hvor de deltager i årets 
næstsidste mesterskabsløb. Her vil 

publikum i øvrigt også kunne opleve 
løb for Danish Endurance Champions-
hip og Auto-G DTC. 
 



Af Morten Alstrup 
Danmarks sjoveste racerklasse – OK 
Legend Car Cuppen – var med på pro-
grammet ved det årlige GP Danmark 
på FDM Jyllandsringen, og klassen for 
de små femottendedels racerbiler i 
amerikanerstil henrykkede det store 
publikum med løb, der både bød på 
godt race, men også dramatik. 
Weekendens store triumfator på ra-
cerbanen ved Silkeborg var Kevin 
Verner Jensen, Silkeborg, som på den 
racerbane, hvor hans far tilbage i fir-
serne og halvfemserne kørte mange 
løb, præsterede at sætte hurtigste tid 
i den pointgivende tidtagning og vinde 
af to af de tre løb, som blev afviklet. 
Resultaterne betød, at Kevin Verner 
Jensen avancerede fra femte- til fjer-
depladsen i pointstillingen, hvor han 
tillige kom tættere på trioen i toppen 
af tabellen, som havde et noget blan-
det GP Danmark. 
 
Hver især måtte Kenneth Jensen, 
Langå, Jesper Egebart, Børkop, og 
Frederik Nymark, Hadsten, nemlig 
notere sig for en nulscore. 
I weekendens første løb var Kenneth 
Jensen og Jesper Egebart på vej op 
gennem feltet, da de begge gik til an-
greb på en konkurrent. Kenneth Jen-
sen valgte ydersporet, og her endte 
den forsvarende mester i OK Legend 
Car Cuppen med at blive taberen, da 
han røg af banen og sad fast i sand-
kassen. Her havnede Frederik Nymark 
og Jesper Egebart også. De havde 
kørt sig frem til de to forreste pladser 
i første løb, men i det andet var det 
dem, som måtte bide i det sure æble 
og udgå. 

Disse episoder påvirkede også me-
sterskabstabellen. Inden GP Danmark 
havde Kenneth Jensen og Jesper Ege-
bart stået á point, men nu er Jesper 
Egebart alene i front med et forspring 
på 20 point til Kenneth Jensen, mens 
Frederik Nymark med en sejr fik redu-
ceret afstanden til Kenneth Jensen fra 
61 til 44 point. 
Blandt oldboyskørerne i OK Legend 
Car Cuppen ændrede GP Danmark 
markant på positionerne i den interne 
konkurrence. Den førende oldboyskø-
rer Brian Steen, Trustrup, rykkede 
således fra første- til tredjepladsen i 
tabellen, da Lars Mogensen, Silke-
borg, i såvel tidtagningen som to af 
de tre løb var bedste mand over 40 år 
og dermed gik i front for tabellen. 
Anders Eriksen, Hadsten, holdt der-
imod fast i sin sammenlagte anden-
plads, da han blev noteret for sin før-
ste oldboyssejr. 
OK Legend Car Cup-kørerne genopta-
ger kampen om mesterskabet om to 
uger på Padborg Park, hvor der er 
dobbeltprogram med to tællende af-
delinger. 
 

Dobbeltheat 
Af Holger Møller-Nielsen 
Ved det kommende løb på Padborg 
Park overtager OK Legend Cup en af 
de helt store publikumstræffere fra 
det gamle DTC. 
Der køres nemlig første dag - lørdag - 
et dobbeltheat, hvor der kun er gan-
ske kort tid mellem de to heat og 
denne tid skal være i pit.  
Legendkørerne prøver noget nyt! 

OK Legend Cup stjal  
Billedet på Jyllandsringen 





Næste stop er Padborg Park 
Den unge racerkører, Dennis Lind var 
dominerende i søndagens to Auto-G 
DTC løb på Jyllandsringen, og snuppe-
de en fornem dobbeltsejr ved den sto-
re motorsportsbegivenhed Grand Prix 
Danmark, men de to førstepladser 
kom ikke i hus uden ridser i lakken.  
Dennis Lind kørte sig dog relativt uge-
neret til sejr i løb 1, efter at have 

startet i pole position. Den unge Team 
DMD-kører sluttede tre sekunder for-
an Jan Magnussen, der lynstartede fra 
sin startposition som nummer fem, og 
var treer efter første sving. Jan Mag-
nussen kunne efterfølgende overhale 
John Nielsen for enden af langsiden i 

en flot bremsemanøvre, og henviste 
dermed veteranen til tredjepladsen, 
da det ternede flag blev vist efter 12 
omgange. 
Med sejren i løb 1 skulle Dennis Lind 
starte som nummer otte i løb 2, da de 
otte bedste bytter plads. I forruden 
havde Dennis Lind Jan Magnussen og 
John Nielsen, men Dennis Lind fik en 

drømmestart og var oppe som num-
mer fire efter første omgang. På an-
den omgang smuttede Dennis Lind 
forbi Jesper Sørensen, inden han om-
gangen efter overhalede norske Mari-
us Nakken.  
John Nielsen fører fortsat klassen. 



Af Allan Dumstrei 
Det er med beklagelse at vi måtte 
aflyse klubrallyet i Haderslev pga 
manglende tilmeldinger Michael Jen-
sen havde ellers fundet nogle fine 
prøver i og omkring Haderslev men vi 
prøver igen næste år. 
Lørdag d.12-10-2013 kører vi finalelø-
bet i minirally med HQ på Pædagog 
seminar i Aabenraa der er fundet 3 
rigtige fine prøver hvoraf vi kører 2 
prøver 2 gange og 1 prøve 3 gange 
der er ca 142 km transport og 47,7 
km prøver der er 1 rundbane og 2 

gennemgående, efter løbet er der 
præmier overrækkelse og festmid-
dag på pædagog seminaet   
  
Vi mangler hjælper til følgende løb. 
Lørdag d. 14-10-2013 i Billund mini-
rally vi skal bruge 25 mand 
Fredag og lørdag d. 20 og 21-10-2013 
Dm rally vi skal bruge 30 mand 
Lørdag d. 12-10-2013 i Aabenraa mi-
nirally vi skal bruge 25 mand 
er der nogle der kan hjælpe så ring til 
Michael Jensen tlf 20970958 

Klar til stort Mini-Rally i oktober 



Af Preben Jensen 
Drifting er efter en svær sæson start 
nu fungerende, der er stadig steder 
der skal forbedres, og dem er vi me-
get opmærksomme på. 
Men lad mig fortælle lidt om runde 4 
og runde 5 som blev kørt færdig i dag 
søndag 25. august, hvor jeg skriver 
dette lille indlæg. 
Til runde 4. Da det var første gang vi 
kørte på Ring Djursland var jeg meget 
bekymret om hvordan vi 
og Drifterne blev modta-
get. Men der er kun stor 
ros til DMKA de slog ar-
mene ud og sagde vel-
komme til familien både 
til os fra MSS men også 
til Drifterne, der er så 
mange historier der kan 
fortælles fra denne 
weekend, men jeg vil 
fortælle om en der siger 
meget om hvorfor jeg er 
så glad for at være den 
der står for Drifting i 
MSS og ser hvordan Drif-
terne er over for deres 
konkurrenter. 
Atli Odinsson skød toppakningen på 
hans Toyota Supra under træningen 
og hans team Wilde Dogs valgte at 
skille alt ad så de var sikre på at de 
ikke overså noget, knast aksler og det 
hele, det tager lang tid og med hjælp 
fra en konkurrent fik de lokaliseret 
defekten, derefter stod den på genop-
bygning af motoren og jeg har aldrig 
set så mange konkurrenter arbejde på 
en bil for at få den klar til kvalifikati-
on. Kørere og mekaniker og selv da 

jeg gik derfra for at være klar 5 min. 
før start var der stadig konkurrerende 
kører der arbejde på Atlis bil for at få 
den klar, desværre blev den klar 5 
min. for sent, så det blev 0 points. 
Men der, der tæller må være den 
sportsånd, der hersker mellem Drif-
terne i klassen. 
Jyllands ring runde 5. Denne weekend 
er desværre en anden historie. Men 
den viser hvor meget Drifterne tager 

varer på dem selv, hvor 
andre fejler, Alles værste 
konkurrent, Erik W Pe-
dersen, fik problemer i 
hesteskoen. Der gik ild i 
hans bil og ha så hurtigt, 
at der ikke var nogle 
brand slukker på poster-
ne så han kørte til line 
up hvor der heller ikke 
var nogle officials med 
slukker, derimod løb 
hans konkurrenter ned 
med de brandslukkere 
der var monteret i deres 
biler og fik tingene under 
kontrol, dette var kun 
muligt fordi jeg har valgt 

at tage en Drifting speaker der kender 
dem , tak til dig  og tak til Jer Drifter, 
det er en fornøjelse at arbejde med 
jer. 
Jeg ser frem til finalen på Padborg 
Park i oktober hvor vinderen findes. 
Dette med en stor tak til alle Driftere 
og fordi i blev ved med at møde op 
når alt var tabt og jeg ikke viste hvor-
dan jeg kom videre fra hvor vi var, 
2014 bliver året hvor i brænder rent 
igennem. TAK. Vi ses til finalen. 

I bål og 
brand:  
Og så 

manglede 
der  

pludselig  
en  

ildslukker 



Set fra min lænestol i Mørke 
Hvordan skal man egentlig begynde 
det, som formentlig bliver den sidste 
”Fra min lænestol i Mørke”? Jeg har 
egentlig valgt ikke at skrive noget om 
fremskridt og papirets død - det er 
der så mange andre, der kan skrive 
noget om. Jeg vil derimod gerne skri-
ve lidt om det, som er sket i sommer-
ferien, som jeg på mange måder sy-
nes har været en spændende tid rent 
motorsportsmæssigt, og så i øvrigt 
lade fremtiden afgøre, om mine små 
skriblerier skal opstå på hjemmesiden 
til glæde for mange og raseri for an-
dre?  
Først synes jeg, at jeg vil skrive lidt 
om de to baneløb, jeg har været til 
her på det seneste. Ring Djursland og 
Jyllandsringen, hvor der ved det sid-
ste blev kørt Grand Prix Danmark og 
med rigtig mange deltagere - som 
altid et rigtigt flot løb.  
Det samme kan man ikke sige om 
Ring Djursland, hvor der til en hel 
weekend kun var 48 tilmeldte, hvoraf 
de 15 var hold i DEC. Hvordan kan 
det gå så galt? Er det en tendens, der 
spreder sig, eller er det et særligt pro-
blem for Ring Djursland?  
Jeg ved, at der venter Ring Djursland 
er underskud på ca. 100.000 på det 
løb - og det er der ingen, der har for-
tjent.  
Dette underskud har også det videre 
perspektiv, at vi automatisk kommer 
til at gøre op med, at asfaltbanespor-
ten i mane år har været den malkeko, 
der blev tappet for at betale for de 
andre sportsgrene. Vi i klubberne me-
ner det er forkert - nu er vi nået til, at 
antallet af deltagere er så lavt, at pro-
centsatsen alene af den grund må gå 
ned. Men bliver der så nok til hus-
holdningen DASU, uden at de indtæg-
ter må fordeles på de andre sports-

grene, der i årevis har lukreret på os? 
Når så skyld i øvrigt skal fordeles, må 
man huske på, at hver gang man pe-
ger på noget med en finger, er der 
tre, der peger på en selv. Ring Djurs-
land har været ualmindelig konserva-
tiv med at finde nye klasser - det be-
svær har de overladt til os andre. Men 
de har også haft en løbsleder, der 
rent ud sagt, ikke har haft som sin 
hensigt, at give kørerne en oplevelse 
af de mere positive, når der blev kørt 
løb. Det er Ring Djursland selv blevet 
klar over, men vi andre skal lige hu-
ske på, at vi hele tiden skal have en 
balance mellem det at være strikse 
med reglementet, og være positive 
over for de, der trods alt betaler gildet 
- nemlig kørerne. De skal komme fra 
hvert enkelt løb med en følelse af, at 
de har været rigtigt hjerteligt velkom-
ne. Også de gange de kolliderer med 
reglerne.  
Jeg er selv noget at en nørd med reg-
lementet, men finder selv, at jeg kan 
finde en balance mellem det at være 
striks, og det at vi skal have kørerne 
til at synes det er sjovt.  
En af de, der er mere en striks på 
reglementet, er Legend-klassen tekni-
ske kontrollant, Mogens Thomsen. 
Ham er der blevet bandet meget over 
i tidens løb, men jeg må medgive, at 
Mogens har været i stand til at få styr 
på den klasse. Fra at være noget af 
en Wild West for 1½ år siden, kører 
alle nu med biler, der holder sig ingen 
for reglementet, og omkring forståel-
se for reglementet er der en rigtig god 
tone i klassen nu. Der gør også, at 
Mogens Thomsen har overskud til at 
finde ud af, hvor der er nogle huller, 
der måske skal stoppes - og for de, 
der tror de kan snyde ham, kan jeg 
kun sige, at jeg ved, de tager fejl.  



OK Legend Cup fra Jyllandsringen var 
noget af det mest positive, jeg tog 
med fra GP Danmark - sammen med 
Speciel Saloon Car, der også ved vo-
res løb lige før sommerferie gjorde 
det rigtigt godt nede på vores bane. 
Hvordan med DTC? Det var et dansk-
norsk felt, der var på banen, men det 
er lige som om jeg hele tiden kun ser 
den klasse som nogle forvoksede Le-
gend. Men jeg tager måske fejl? 
Forud for løbet på Jyllandsringen var 
jeg i øvrigt med i en lille debat om-
kring ansvarsfordelingen mellem vo-
res og Drifteres ledelse og løbets 
løbsleder. Hvor der i min optik ikke er 
noget som helst tvivl om, at der kun 
er en løbsleder, der er ansvarlig for 
løbet, så er der særlige aftaler om 
afviklingen med Preben Jensen, der 
stadig slider hårdt med at få den serie 
til at blive en god ramme for DM i 
Driftig i 2013. Preben er heldigvis så 
fornuftig, at han godt kan se, der over 
for politiet og DASU er der ingen tvivl 
om, at der kun er en løbsleder for det 
hele, men mon vedkommende - ud 
over at få den stjerne fra mig - også 
helt gjorde sig klart, at ansvaret også 
omfattes af at sådanne vigtige ting, 
som en ildslukker stadig skal være på 
plads i svingene, når der køres Drif-
ting? Det er helt bestemt et løbsleders 
ansvar - men det er der nok heller 
ikke den store tvivl om, når vi nu lige 
får tænkt os om, og bølgerne lige får 
lagt sig igen. 
Hvis det er rigtigt, at den førende i 
klassen måtte køre rundt på banen for 
at finde en ildslukker til at slukke il-
den i sin bil, er der sket et kiks af de 
helt store. Men han tog måske fejl? 
Jeg har gennem det samarbejde, der 
er mellem de asfaltbanedrivende 
klubber, været blandet lidt ind i for-
sikring for aktiviteter under DASU. 
Helt banalt var der to forsikringsfor-
hold, som forsikringsselskabet ikke 

lige kunne se hørte ind under deres 
ansvar. Med en selv overfladisk viden 
om forsikringsret, og evnen til at læse 
dansk, kunne jeg med det samme se, 
at den ene sag (fra Ring Djursland i 
øvrigt) klart var inden for dækningen. 
Jeg kunne konstatere, at sagen var 
klaret ved fremsendelse af mail til og 
fra en forsikringsmægler, der natur-
ligvis ikke var interesseret, i at han 
forhold blev ”belastet” mere end højst 
nødvendigt med en sådan sag, som 
godt var lille bitte for et forsikringssel-
skab.  
Kort historie: Med fuldmagt fra DMKA 
gik jeg ind i sagen, og med en enkelt 
mail og henvisning til den rigtige poli-
ce, fik klubben betalt for skaden.  
DASU er os alle sammen, og derfor 
må jeg også sige, at vi alle sammen 
helt undervurderer det med forsikrin-
ger. Det er egentlig den eneste rigtige 
berettigelse, vi har som Union, og det 
som er meget vanskeligt at erstatte af 
andre ordninger.  
Der er heller ikke nogen tvivl om, at 
vi på et tidspunkt vil være nødt til at 
gå i flæsket på det større og større 
marked, der er for den såkaldte uor-
ganiserede motorsport, der kan være 
alt fra sorte løb, over Danmarks Hur-
tigste bil til event kørt af f.eks. FDM. 
Når vi vil have det marked ind under 
DASU kan vi stille lige så meget op 
med elitepolitik, reglementer og med-
lemsblad, som vi ellers vil. Det der 
tæller er, at vi kan tilbyde en forsik-
ring, der er mere attraktivt end de 
selv kan tegne, og som p.t. er ikke 
eksisterende disse aktiviteter.  
MSS har gjort det på Driftområdet og 
med stor succes. Jeg vil næsten ga-
rantere, at vi i DASU kommer til at 
gøre det på andre områder. Og så 
hjælper det ikke med at betjene et så 
vigtigt område alene på forsikringssel-
skaberne præmisser.  

Holger Møller-Nielsen 



Formand og formand  
for B-udvalget 
Karin Niebuhr 
Jaruplundvej 65, 6330 Padborg 
74674885 40153885 
monique96@webspeed.dk 
  

Kasserer 
Jørgen Rasmussen 
Grønningen 15, 6230 Rødekro 
74662860 
mss.kasse@gmail.com 
  

Formand for R-udvalget 
Allan Dumstrei 
Slotsgade 16 A st.  
6200 Aabenraa 
20 68 76 18 
allandumstrei@gmail.com 
  

Formand for Kartudvalget 
Johnny Bertelsen 
Porsevænget 10, 6360 Tinglev 
74642228 40361021 
johnny.bertelsen69@gmail.com 
 

Formand for Trackday-udvalget 
Lars Henrik Koch 
Skovboulevarden 21 C, Stevn-
strup. 8870 Langaa 
41 10 83 10 
kasserer@trackdayklub.dk 
  

Formand for A-udvalget 
Michael R. Jensen 
Bækbjerg 2, Rinkenæs 
6300 Gråsten 
74 65 01 58  20 97 09 58 
baekbjerg@mail.dk 
  

Thomas Rasmussen 
Jes Thaysensvej 3,  
6300 Gråsten 
22391314 
trasmussen@ofir.dk 
  

Helle Nielsen 
Fördebogen 4,  
D 24955 Harrislee, Tyskland 
29 92 69 97 
hellonitis@hotmail.com 
 

Preben Jensen 
Kirsebærgrenen 26 
5220 Odense SØ 
22211126 
p.prenet@yahoo.dk 
 

Suppleanter 
Ivan Rostrøm 
 

  
Rallyudvalget 
Formand 
Allan Dumstrei 
Se under bestyrelse 
  

Preben Johannsen 
Sønderport 34 !. st. 
6200 Aabenraa 
41115390 
Preben.johannsen@gmail.com 
  

Bjarne Jensen 
Ramsherred 2 B st., 
6310 Broager   
20 46 82 92 
bjarne71@gmail.dk 
  

Bettina Kampfenborg 
Illervej 11, 6310 Broager 
29 44 04 99 
Bettina.desiree@gmail.com 
  

Johann Villadsen 
Søndervejen 30, 6340 Kruså 
28 72 98 51 
Jo.villadsen@gmail.com 
  

Michael R. Jensen 
Adresse se under bestyrelsen 
  

Tine Nykjær 
Søndervejen 30 6340 Kruså 
26 71 86 64 
tina_nykjaer@hotmail.com 
 

Anders Klaastad 
Møllegade 29 
6310 Broager 
28973443 
Mig_ak@hotmail.com 
  

Banesportsudvalget 
Formand Karin Niebuhr 
Adresse se under bestyrelse 
  

Næstformand 
Hans-Jørn Søgaard Andersen 
Allingskovgårdsvej 2, Grauballe 
8600 Silkeborg 
87 57 20 99   20 21 99 96 
hja@racerskoler.dk 
  

Banechef Thomas Rasmussen 
Adresse se under bestyrelse 
  

Helle Nielsen 
Adresse se under bestyrelse 
  

Bane-afviklingschef 
Søren Dittmann 
Fjordvej 10, 6200 Aabenraa 
35 10 88 41   22 95 68 15 
s.h.d@email.dk 
  

Bjarne S. Larsen 
Rendsborgvej 1, Dybbøl 
6400 Sønderborg 
28 20 98 98 
  

Teknisk Kontrolchef 
Kenneth Søgaard 
Grønnegade 57 B 1, th., 
6705 Esbjerg Ø 
41 59 59 88 
klubrally@hotmail.com 
  

Kører repr.  
Mikael Holden Christensen 
Ndr. Industrivej 3,  
6630 Rødding 
22 79 17 36 
m-holden@jubii.dk 
  

Kurt Christensen 
Smedegade 9, 6430 Nordborg 
74 45 24 94  31 72 80 93 
kurt@truk.dk 
  

Robert Kaas 
Højvang 7, 6230 Rødekro 
51 16 06 18 
Kaas.dk.rk@gmail.com 
  
Johan Villadsen 
Søndervejen 30, 6340 Kruså 
28 72 98 51 
Jo.villaden@gmail.com  
  
Aktivitetsudvalget 
Formand  
Michael R. Jensen 
Se adresse under bestyrelse 
  

Go-Kartingudvalg 
Formand Johnny Bertelsen 
Se under bestyrelse 
  

Kevin Tygesen 
Vænget 1A, 6240 Løgumkloster 
20287641 
kt@ta-elteknik.dk 
 

 

Bestyrelse og udvalg i 
Motor Sport Sønderjylland 



Tommy Frødstrup 
Sejerslevvej 8, 6280 Højer 
51265733 
Tf.gokart@gmail.com 
  

Bjarne Jensen,  
Randerupvej 95, 6780 Skær-
bæk 
55 99 74 11  27 47 81 39 
cirkeline.dk@c.dk 
  

Jens Erik Thomsen 
Friskærvej 4, 6535 Branderup J 
74 83 52 87  20 83 52 87 
jetudlejning@jetudllejning.com 
  
  

Trackdayudvalget 
Formand Lars Henrik Koch 
Adresse se under bestyrelse 
  

Ivan Rostrøm 
Hermelinløkken 160 
5210 Odense NV 
21 45 54 95 
ivanogtina@webspeed.dk 
  

Tina Rostrøm 
Hermelinløkken 160 
5210 Odense NV 
21 45 54 95 
ivanogtina@webspeed.dk 
  

Jeppe Rimmen 
Vestermarken 35 
7330 Brande 
24 42 94 80 
  

Allan Lund Petersen 
Kongefolden 59,  
8660 Skanderborg 
20 74 85 76 
allanlundpetersen@msn.com 
  

Drifting 
Preben Jensen 
Adresse se under bestyrelsen 
 

Youngtimerudvalg 
Holger Møller-Nielsen 
Skolevej 2, 8544 Mørke 
Telefon 86 37 77 05 
holger@gjesing.dk 
  
Go-Kart Center Skærbæk 
Johnny Bertelsen 
Adresse se under bestyrelse 
  

Anders Tage Jensen 
Randerup 70, 6261 Bredebro 
21 64 46 77 
anders.t.jensen@hydro.com 
  

Jørgen Hansen 
Ribevej 38, 6780 Skærbæk 
74 75 21 60  20 87 43 22 
jorgen@jh-biler.dk 

Dan Petersen 
  

Vestervang 23, 6261 Bredebro 
74 71 13 25  22 25 82 58 
dan@hovedvejensauto.eu 
  

René Jensen 
Rolighedsvej 26, 6520 Toftlund 
23 25 13 36 
info@top-glas.dk 
  
Driftsforeningen  
Padborg Park 
Hnning Holst Jensen 
Chr. Lunds Allé 58,  
5250 Odense SV 
66143470 – 21524860 
h.holst@dsa-net.dk 
 

Karin Niebuhr 
Adresse se bestyrelsen 
  

Jørn Iversen 
Sundquistgade 30 
6400 Sønderborg 
74 42 85 11  26 25 11 85 
Joern.iversen@hotmail.dk 
  

Kim Boisen 
Smedevej 4, 6310 Broager 
74 44 93 31  20 61 53 39 
kboisen@boisen-motorsport.dk 
  

Holger Møller-Nielsen 
Skolevej 2, 8544 Mørke 
86 37 77 05  24 25 96 02 
holger@gjesing.dk 
  

Helle Nielsen - se under besty-
relse. 
  

Preben Jensen - se under besty-
relsen. 
  
Styregruppe  
Fart med Fornuft 
Jørgen Rasmussen 
Adresse se under bestyrelse 
  
Gudrun Larsen 
Højvang 18, 6230 Rødekro 
40 62 50 88 
gudrun.larsen@bbsyd.dk  
  
Ulrik Kristensen 
Süderholm 13,  
D 24955 Harislee 
0049 46 17 54 72  72 58 43 56 
ullaulrich@versanet.de 
  
Padborg Park 
Ved Flyvepladsen 10 
6330 Padborg  
74 60 80 93 
  

Tom Pedersen 
23 41 07 10 
info@padborgpark.dk 
  
Skærbæk Go-Kart Center 
Astrupvej 40, 6780 Skærbæk 
74 75 28 00 
Driftsforeningen  

  
Driftsforeningen  
Padborg Park 
Inger W. Poulsen 
Jaruplundvej 28, 6330 Padborg 
20 67 55 57 
ingerwpoulsen@hotmail.com 

  
 

  








