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Jens kom i Hall of Fame 
10 års jubilæet blev fejret med manér af både MSS 
og Padborg Park ved Padborg Open den 4. - 5. maj. 
Initiativtageren til det hele, Jens Enemark, kom i 
dagens anledning i glas og ramme til sin egen store  
forundring. Læs mere om jubilæet inde i bladet.  
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I de foregående Klubinfo  
har jeg bl.a. skrevet at  

jeg tror på, at der blæser  
mildere vinde for motorsporten i Danmark. 

 Desværre er det ikke alle steder, det kan 
mærkes. Vores go-kart bane i Skærbæk har 
usandsynlig hårde tider, da det næsten har været 
umuligt at få folk ud at køre i den kulde, der har 
været i det her forår. I de foregående år har der 
været fuld gang i kart-sporten på nuværende 
tidspunkt, så alle går spændt og venter på, at de 

gode tider igen skal indfinde sig på banen i 
Skærbæk. Heldigvis har der været velvilje fra 

sponsorer til at hjælpe go-kart banen og det skal der 
lyde en kæmpestor tak for. Det kan I alle sammen 
læse meget mere om på vores hjemmeside, som 
heldigvis nu igen kører. 
 På rallysiden har der været afholdt klubrally i 

Padborg med 36 tilmeldte biler til start. Så det må 
nok siges at være en flot tilslutning og det kan vi 
kun glæde os over. 
 Banefolkene har også været i ilden siden sidste 
klubinfo. Der er afviklet OK Padborg Open i starten 

af maj med mange deltagere og mange tilskuere. En 

rigtig god weekend for vores klub. 
 Så alt i alt ser jeg stadig positivt på fremtiden 
men der er ingen tvivl om at vi til stadighed skal 
kigge på, hvor vi kan udvikle klubben, og jeg håber 
på og regner med, at alle medlemmer vil være med 
til at komme med gode ideer og også være med til – 
som de plejer – altid at give en hånd med. 

  Til åbningsløbet på PP i begyndelsen af maj, blev 
klubbens 10 års jubilæum også markeret. Vi modtog 

rigtig mange flotte gaver og i den anledning skal der 
lyde en kæmpestor tak til alle, der støtter så tydeligt 
op omkring klubben. Mange tak for det. 

Karin Niebuhr 
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 Ferrari tog første stik i Padborg 
Tiåret for åbningen af 
Padborg Park markeres i 
weekenden 4/5 maj med 
OK Padborg Open, hvor 
hovedpunktet på lørdag-
ens program var pre-

miereløbet i Danish En-
durance Championship. 
Det blev fire timer med 
alle de aspekter, man 

finder i et langdistance-
løb, herunder dramatik 
og tætte opgør. 

Slutfacit blev dog en 
sejr til Ferrari-mand-
skabet Mads Rasmus-
sen/Casper Spanner, 
Hjørring/København. De 
var faktisk hele løbet 

igennem i front for feltet 

med undtagelse af de 
perioder, hvor makker-
parret var i pit for at 
tanke eller skifte dæk og 
chauffør. Men at det 
gjaldt om at minimere 

den tid, der blev brugt 
på pitstop, var der spe-
cielt to andre hold, som 
beviste under premi-

ereløbet på Danish En-
durance Championship. 
Team K-Rejser med Ja-

cob Kristensen/Jan En-
gelbrecht/Martin Clau-
sen,Selling/Virum/Polen, 
havde nemlig besluttet 
sig for en strategi, hvor 
der kun blev tanket ben-

zin, når løbet var neu-

traliseret under safety 
car. Herved blev antallet 
af tabte fuldfartsomgan-
ge minimeret, og det 
gav pote, da de i deres 
Renault Clio III sluttede 

blot to omgange efter 
den vindende Ferrari. 
Men søsterbilen med 
Martin Frederiksen/Niels 

Nyboe/Per Poulsen, fra 
Odense, Ringe og Årup, 
havde præcis samme 

strategi, og det betød, 
at de to identiske biler 
over den sidste time af 
løbet havde en indædt 
kamp, hvor afstanden 
mellem dem sjældent 

var mere end 3-4 



 
Tillykke 
30 år den 2. juni: 
Jonas Sejersen 
Bærmosehøjen 63 
8380 Trige 
 

40 år den 4. juni: 
Kenneth Søgaard 
Grønnegade 57 B 1. Th. 
6705 Esbjerg Ø 
 

50 år den 20. juni: 
Allan Dumstrei 
Slotsgade 16 A, st. 
6200 Aabenraa 
 

40 år den 25. juni: 
Dennis Holbæk 
Pedersen 
Møllevang 14 
6091 Bjert 
 

60 år den 25. juni: 
Willy Jansen 
Kirkevænget 28 
6430 Nordborg 
 

50 år den 26. juni: 
Frankie Jørgensen 
Frejasgade 21 
8700 Horsens 
 

40 år den 28. juni: 
Rasmus Nellemann 
Alpevej 16 
8543 Hornslet 
 

70 år den 28. juni: 
Jørn Eivind Iversen 
Sundquistgade 30 
6400 Sønderborg 
 

60 år den 30. juni: 
Gregor Grotmann 
Schlossallee 34 
D-24960 Glücksburg 

 

Ferrarien med Mads Rasmussen og Casper Spanner 
var i front fra start, da der blev kørt Danish 
Endurance Championship på Padborg Park. 
 

sekunder. At deres duel 
var så intens, skyldtes 
blandt andet, at de også 
kæmpede om sejren i 
deres klasse. 

 Et hold, som kom 
stærkt tilbage i løbets 
sidste time, var Team 
Heino Frederiksen, hvor 

trioen Heino Frederik-
sen/Frankie Jørgensen/-
Mikkel C. Johansen fra 

Hesselager, Horsens og 
Slagelse, havde sat me-
gen tid til under bl.a. et 
af sine pitstop. Men un-
der løbets afslutning var 
specielt Mikkel C. Johan-

sen flyvende og satte 
den ene hurtigste om-

gang efter den anden, 
men det udløste i sidste 
ende blot et avancement 

til en generel fjerde-
plads. 
 Dramatikken ved Da-
nish Endurance Cham-
pionship involverede bå-

de røg og buler. Røg 
oplevede Peter Obel, 
Kalundborg, som måtte 
køre i pit med flammer 

stående ud af bilens 
påfyldningsstuds, men 
heldigvis fik et par pul-

verslukkere hurtigt bugt 
med dem. En større 
opretning forestår der 
derimod hos HM Motor-
sport, hvis nye Peugeot 
RCZ blev voldsomt ska-

det, da en misforståelse 
ved en overhaling send-

te Jens-Erik Hansen, 
Havdrup, en tur i auto-
værnet og ud af løbet.  



 Flot sæsonstart på Padborg Park 

John Nielsen (th.) blev årets første vinder i Auto-G DTC ved OK Padborg Open. 

 

Padborg Park blev i 
weekenden 4./5. maj 

skudt i gang med OK 
Padborg Open, der blev 

et både dramatisk og 
farverigt åbningsløb. 
 Lørdag stod pro-
grammet på langdistan-
celøb, og jubilæums-
weekenden blev søndag 
afsluttet med premiere i 

Dansk Drifting Series, 
anden runde af OK Le-

gend Car Cuppen og sæ-
sonstarten for Auto-G 
Danish Thundersport 
Championship. De to løb 

i denne serie udløste to 
favoritsejre – men ikke 
til samme kører. 
 Gennem tidtagningen 
og super pole havde 
John Nielsen, Randers, 

været hurtigste mand, 

og han startede derfor 
fra pole position, da 
første løb blev skudt i 

gang. Denne position 
kunne veteranen udnyt-

te til at føre fra start til 
mål, selv om han un-

dervejs til tider blev 
presset hårdt af det 
unge navn, Dennis Lind, 
Roskilde. Bag denne duo 
havde den tidligere og 
den nuværende DTC-
mester, Casper Elgaard, 

Århus, og Jan Magnus-
sen, USA, en duel om 

tredjepladsen, hvor de 
endte i nævnte række-
følge. 
 I andet løb skulle 

favoritter starte længere 
nede i rækkerne, men 
løbet nåede ikke at blive 
særligt langt, inden 
sejrschancerne blev re-
duceret kraftigt for to af 

dem. Under et over-

halingsforsøg på Jan 
Magnussen – som i 
øvrigt lykkedes – fik 

John Nielsen dog 
bremset så sent, at han 

ramte den forankørende 
Casper Elgaard, som røg 

rundt i et spin. John 
Nielsen blev selv idømt 
to strafbaner, og derved 
blev det noget lettere 
for Jan Magnussen at 
køre sig til en sejr. 
 Klassen med de fle-

ste overhalinger ved OK 
Padborg Open var OK 

Legend Car Cup, der 
traditionen tro bød på 
masser af tæt race og i 
utallige positionsskift. 

 Dagens første sejr 
blev noteret af den for-
svarende mester Ken-
neth Jensen, Langå, som 
dog måtte arbejde sig til 
sejren, da han var star-

tet som nummer 19 og 

derfor måtte overhale 
18 konkurrenter, inden 
han kunne få det 



Kenneth Jensen (forrest) og Lasse Rolighed (bagest) 
var to af de tre sejrherrer i OK Legend Car Cup. 

 

Kart Cup 

Syd 
Vi havde 7 kørere til start 
i første afdeling af Kart 
Cup Syd, og flere fik 
podieplaceringer. 

 I rotax senior klassen 
viste Theis Kroot fra CRG 
team Randerup, gode 
takter ved at køre en flot 
2. plads hjem til MSS. 
Ligeledes gjorde Andreas 
top fra Top racing der fik 
en flot 3. plads. Lidt 
længere nede sluttede 
Steffen Petersen fra Team 
Bredebro på en 6. plads. 
Han kæmpede hele dagen 
med en motor, der ikke 
fungerede optimalt. 
I rotax junior stillede 
Bennet Ahrens, fra CRG 
team Randerup til start, 
og sluttede på en flot 5. 
plads i et meget stærkt 
felt, men med tider der 
gav en 3. plads. Flot! 
 I Cadett Junior stillede 
Carsten Nielsen, Mikkel 
Petersen samt Mikkel 
Tygesen til start i et 
stærkt felt med 17 
deltagere. Carsten sikrede 
sig efter stabil kørsel og 
fine overhalinger en flot 
13. plads. 
 Heldet var ikke rigtigt 
med Mikkel Petersen, der 
kom i tumult efter starten 
til 2. heat, og udgik med 
en  bukket gokart. Efter 
heftigt smedearbejde i 
pitten, kunne han dog 
stille til start i finalen hvor 
det blev til en godkendt 
11. plads, efter en finale 
med en gokart der stort 
set kun kørte med 3 hjul 
på asfalten. 

Kevin Thygesen 
 

ternede flag som første 
mand.  I det næste løb 

var Kenneth Jensen 
også med i topopgøret, 
men her måtte han se 
sig overgået af Frederik 
Nymark, Hadsten, og 
Lasse Rolighed, Århus.  
 Tvivl om sejren kom 

der derimod aldrig rigtig 
i det afsluttende heat for 
OK Legend Car Cuppen, 
for så snart Jesper Ege-

bart, Børkop, havde fået 
kørt sig i front, fik han 
oparbejdet et forspring 

på 3,5 sekunder ved det 
ternede flag. Her slutte-
de han i øvrigt foran 
Lasse Rolighed og Ken-
neth Jensen, og at det 

var disse tre kørere, 
som prægede løbene 

ved OK Padborg Open, 
var ikke nogen tilfældig-
hed. De tre deler også 
top 3-placeringerne mel-
lem sig i den samlede 
stilling. 
 En glad mand i OK 

Legend Car Cuppen var i 
øvrigt Lars Mogensen, 
Silkeborg. Ved klassens 
sæsonpremiere for to 

uger siden fik han sin bil 
slemt skadet efter en 
flyvetur, men i en lejet 

bil lykkedes det ham at 
køre sig til to maksi-
mumscorer i Old Boys-
klassementet. 
 



De fire formænd i Motor 
Sport Sønderjyllands for-

holdsvis korte historie. Fra 
højre ses Ole Stig (2003-
2007), Holger Møller-Niel-
sen (2007-2011), Johnny 
Bertelsen (2011-2013) og 
Karin Niebuhr (2013 -?) 

 

Festligt  

jubilæum 
Motor Sport Sønderjyl-
lands jubilæum blev 
fejret ved OK Padborg 
Open. Det var, hvis man 

tjekker på antal ud-
førelser, den ellevte ud-
gave af sæsonstarten på 
Padborg Park, men det 

skete trods alt i tiåret 
for såvel Padborg Parks 
åbning som for stiftelsen 

af Motor Sport Sønder-
jylland. 
 Jubilæet blev fejret 
på såvel sportslig som 
socialt niveau. 
 Det sportslige foregik 
naturligvis på de 2.150 

meter asfalt, som i den 

grad har været grund-
stammen i Motor Sport 
Sønderjyllands korte, 
men meget aktive hi-
storie. Søndagen kulmi-

nerede med første af-
deling af Dansk Drifting 
Serie, sæsonpremieren 
for Auto-G Danish Thun-
dersport Championship 

og så anden runde af OK 
Legend Car Cup – en af 

de serier, som Drifts-
foreningen Padborg Park 

har sat i værk sammen 
med Padborg Park I/S. 
 Lørdagen stod dog 
mest i jubilæets tegn. 
Her var der løb i Danish 

Endurance Champion-
ship og besøg af mange 
af klubbens og drifts-

foreningens venner med 
Anders T. Jensen som 
guide i depotet, hvor 
han øste ud af sin viden 

og indsigt om de for-
skellige teams, der var 
opstillet – når ikke vore 
gæster fulgte langdi-
stanceløbet på banen. 
 Lørdag aften gjaldt 
det så jubilæumssam-

menkomsten i Padborg 
Parks restaurant, som 
var arrangeret i samar-
bejde med Padborg Park 
I/S. Her var en lang 
række gæster inviteret 
til nogle hyggelige timer, 

hvor der også blev tid til 
et par taler og overræk-
kelser. 

 Den første hæders-
bevisning blev overrakt 
til Jens Enemark. Han fik 

en plads i klubbens Hall 

of Fame, og ja, skal vi 
være ærlige, så skulle 
han nok have været 
stiftende medlem af Hall 
of Fame. Med grund-

læggelsen af Padborg 
Park skabte han nemlig 
det fundament, som 

ikke blot gav grobund 
for stiftelsen af Motor 
Sport Sønderjylland, 
men også den gødning, 

der fik klubben til at 
vokse sig stor. 
 Motor Sport Sønder-
jylland var dog også i 
modtagerens rolle. Jørn 
Iversen fra det gamle 
Sønderborg Amts Motor 

Sport slog således på 
glasset og fortalte kort 
om grundlæggelsen af 
en af de klubber, som 
indgik i stiftelsen af 
Motor Sport Sønderjyl-
land. Jørn Iversen kunne 

således fremvise en af 
sine egne præmier fra et 
orienteringsløb i klubben 

den 24. november 1957. 
Han kunne også fortælle 
om stiftelsen af Motor 

Sport Sønderjylland. ”Vi 



 Glimt fra jubilæumsfesten 

gik med ind i den nye 
klub, men vi beholdt 

pengene for os selv,” 
sagde Jørn Iversen, 
hvorefter han trak et 
gavekort 15.000 kroner 
op af lommen, som blev 
overdraget MSS’ klub-
fond. 
 
 

”Tak” sagde klubbens 
nyvalgte formand Karin 

Niebuhr til den check på 

15.000 kroner, som Jørn 
Iversen overrakte. 
  

 

  



 Et kanon godt arrangement 

DTC Polar Seafood Racingteam 

 

Vi har modtaget: 
I forbindelse med MSS´s 
10 års jubilæum, havde 
Anders T. Jensen lørdag 
eftermiddag den 4. maj 
sammensat et rigtig 

spændende program for 
de fremmødte MSS 
klubmedlemmer. 
 Et af dagens program 

punkter var et besøg i 
DTC teltet hos John 
Nielsen, Polar Seafood 

Racingteam, hvor John 
Nielsen fortalte os dyb-
degående omkring hvor-
dan den nye DTC serie 
er skruet sammen. 

 John Nielsen fortalte, 
at den helt store forskel 
i det nye DTC i forhold 
til det tidligere DTC, er 
at de nye DTC biler 
koster 500.000 kr. imod 

tidligere 1.500.000 kr. 
De nye biler har et sæ-
sonbudget på 500.000 
kr. mod tidligere 12,5 

million kr. 
 De nye DTC biler har 
16 slicks til rådighed for 

hele sæsonen, imod 
tidligere 16 slicks pr. 
løbs weekend. Dette tror 
jeg faktisk mange ikke 
var bekendt med, at 

forskellen er så stor. 
Nogen vil nok sige det 
også var tilsvarende 
mere spændende at se 
de gamle DTC biler i 
forhold til de nye, men i 

weekenden var det vir-
kelig flot og intens race 
vi fik at se, med et stort 
felt af biler i forhold til 

sidste år. 
 En stor tak til Anders 
T. Jensen for et kanon 

godt arrangement. 
 

Med venlig hilsen 
Lars Jensen 

MSS Youngtimer/ nr. 39  



 Skal MSS have et nyt klubhus? 
Til alle medlemmer. 
Jeg skrev i min ”For-
manden skriver”, at jeg 
meget gerne vil modta-
ge nye og gode ideer fra 
alle vores medlemmer. 

 Jeg har fået et for-
slag og en forespørgsel 
fra et af vore medlem-
mer, der godt kunne 

ønske sig at vi fik et 
klubhus eller noget an-
det, hvor vi kunne mø-

des under hyggelige 
former på tværs af alle 
grenene indenfor vores 
sport. 
 Vi har i bestyrelsen i 
MSS drøftet ovenståen-

de og synes det lyder 

som en rigtig god ide. 

Derfor kære medlem-
mer: der skal mere end 
et medlem til at stå for 
et tiltag af den størrelse, 
så hvis en eller flere af 
Jer vil være med til 

aktivt at arbejde for det, 
så meld tilbage til mig 
enten pr telefon eller 
mail, så vil vi forsøge at 

danne en lille gruppe, 
der kan arbejde videre 
med ideen. 

 Udover ovenstående 
forslag er der også i 
forrige klubinfo et for-
slag fra vores redaktør 
på bladet om, at han 
godt kunne ønske sig, at 

der er mere åbenhed i 

klubben, og at man skal 

kunne læse referater fra 
de forskellige udvalg og 
fra bestyrelsen, når der 
har været holdt møder. 
 Det er også blevet 
drøftet i bestyrelsen, da 

der selvfølgelig skal væ-
re åbenhed omkring, 
hvad vi går og laver. 
Hvis det er et ønske fra 

flere medlemmer, at der 
skal udsendes dagsor-
den og/eller referat fra 

vores bestyrelses- og 
udvalgsmøder, er det 
naturligvis noget, vi vil 
efterkomme. Derfor ef-
terlyses input fra andre 
medlemmer i klubben 

omkring spørgsmålet.                                                                                   

Mange hilsner fra Karin  



Youngtimer-udvalg i arbejdstøjet 

AKTIVITETSKALENDER 
Onsdag den 5. juni Fart Med Fornuft   Padborg Park 
Søndag den 9. juni Fart Med Fornuft Padborg Park 
Mandag den 10. juni Trackday  Padborg Park 
Lørdag den 29. juni Historisk weekend Padborg Park 
Søndag den 30. juni Historisk weekend Padborg Park 
Mandag den 1. juli Trackday  Jyllandsringen 
 

Tirsdag d. 30.4.2013 
holdt det nye MSS 
Youngtimer udvalg dets 
første møde, hvor der 
blev drøftet hvad ud-
valgets opgave består i 

og indenfor hvilket ar-
bejdsområde rammerne 
sættes. 
 Som offentliggjort på 

hjemmesiden af Holger 
Møller-Nielsen, indgår vi 
(Christian Franke Ander-

sen, Bjarne Madsen og 
Lars Jensen) i det nye 
udvalg, der skal arbejde 
for klassens fremme og 
for et godt og gnidnings-
løst samarbejde med 

Motor Sport Sønder-

jylland og løbsledelsen 
for de enkelte løb. 
 I praksis betyder det-
te, at vi i MSS Young-
timer udvalget, vil ar-
bejde for dig og din sag. 

Det ønske eller spørgs-
mål, du måtte ligge inde 
med, vil vi være dig 
behjælpelig med at finde 

et svar på. 
 Send os en mail, og 
vi vil gøre hvad der står 

i vores magt for at be-
svare dit anliggende 
hurtigst muligt. Er det 
noget vi skal undersøge 

andet steds, håber vi på 
forståelse for, at der kan 
gå en 2-3 uger før vi 
modtager svar vi kan 
videregive til dig. 
 Vi har allerede mod-

taget første henvendelse 
omkring spørgsmål til 
håndtering af regle-
mentet i forhold til tek-

nisk kontrol: 
 Hækvinge kontra 
hækspoiler. Nogle må 

ikke køre med original 
spoiler bag, andre må 
køre med hækvinge?  
 Trækkrog bag kontra 
ekstra lydpotte til støj-
dæmpning. Trækkrog 

må ikke række ud fra 

bagkofanger, lydpotte til 
ekstra dæmpning må 
gerne?  
 Det er helt klart em-
ner, vi vil tage en snak 
med ”Smiley” og hans 

tekniske kontrol team 
om, for netop at tage en 
ævle bævle sag i op-
løbet. 

 Vi mener alle må 
have en interesse i at 
reglementet såvel over-

holdes, som at det skal 
være ens for alle, og i 
den forbindelse er det 
vigtigt, at reglementet 

ligger i teknisk kontrols 
hænder som et opslags-
værk på kontroldagen, 
og at der ved en på-
mærkning kan vises 
hvor denne påmærkning 

står skrevet i regle-
mentet. 
 Som nævnt vil vi 
arbejde for dig og dine 

MSS Youngtimer kol-
legaer, og gøre, hvad 
der ligger i vores magt 

for at fremme det gode 
og hyggelige sammen-
hold i Youngtimer klas-
sen. 
 Send os en mail. Vi 
ønsker nemlig ikke at 

drøfte eller behandle 

indkomne emner på 
facebook, som bestemt 
et udmærket forum til 
mange ting. Men vi er 
overbeviste om, at det 
ikke egner sig til sager 

som MSS Youngtimer 
udvalget bliver anmodet 
om at behandle og 
besvare, ikke mindst 

fordi MSS Youngtimere 
ikke alle er på facebook, 
men også fordi vi ikke 

vil gå Youngtimer ud-
valgene fra de andre 
klubber i bedene. 

Christian Franke 
Andersen 

kedde57@gmail.com 

Bjarne Madsen 
sama@sport.dk 

Lars Jensen 

lars.jensen@dk.enersys.

com  

mailto:kedde57@gmail.com
mailto:sama@sport.dk
mailto:lars.jensen@dk.enersys.com
mailto:lars.jensen@dk.enersys.com


 Tysk triumf for familien Thiim 
 Ikke alene havde MSS 

for første gang en flok 

officials på plads langs 
banen i maj, men også 
på kørersiden fik klub-
ben noget at glæde sig 
over. 
 Nicki Thiim var nem-
lig på det sejrende hold 

ved det traditionsrige 
24-timers løb i pinsen på 
den klassiske Nord-
schleife (Nürburgring) i 
Tyskland. Sammen med 
Bleekemolen, Edwards 
og Schneider vandt 

Thiim løbet for Black 
Falcon, der er et af 
Mercedes’ officielle fa-

briksteams.  
 Weekenden startede 
også godt for sønder-

jyden, idet han lørdag 

besatte tredjepladsen i 
Carrera Cup løbet. For 
Thiim-familien blev det 

en stor weekend, idet 

Thiim senior (med for-
navnet Kurt) også var 
med i løbet og sikrede 

sig en klassesejr.  



 Medlemmerne strømmer til MSS 

Fart med 
fornuft 
Det ser nu ud som om 
der igen er kommet 
gang i tilmeldingerne til 

kurset. Vi havde i april 
et deltagermæssigt me-
get dårligt kursus, men 

det ser du som om der 
igen er fremgang. Så vi 
må håbe på at kurserne 

resten af året kan møn-
stre mange deltagere. 
Allerhelst ser vi jo fuldt 
hold på alle kurserne. 
 Hvis du kender nogen 
der lige har fået køre-
kort, så se at få dem til 

at deltage i dette super-
gode kursus. 

Jørgen Rasmussen 
 

OK – Benzin aftalen 
På Jubilæumsdagen og ved Padborg Open den 4. 
og 5. maj havde vi besøg af vores nye sponsor OK, 
der fik tegnet en hel del nye aftaler, hvorfra der 

drypper 6 øre til MSS for hver liter benzin – og 
oven i hatten får vi en ekstra bonus, når du har 
tanket de første 500 liter benzin eller diesel. 
 Hvis du ikke allerede har tilmeldt dit OK-ben-

zinkort til at sponsere MSS, så tag kontakt til 
kassereren Jørgen Rasmussen – Jeg skal bruge 
navn på kortindehaveren og det 8 cifrede kort-

nummer på forsiden, så kan jeg melde kortet til 
vores sponsoraftale. Og hvis du ikke allerede har et 
OK-benzinkort så er det tiden at få bestilt et. Tag 
en folder på Padborg Park eller Gokart Center 
Skærbæk. Vores sponsornummer er 561276 og 
skal anføres ved bestilling af kortet. 

 Husk, du kan fordoble beløbet til MSS for hver 

tanket liter brændstof, hvis du også bestiller El 
leveret fra OK. Læs mere på hjemmesiden. 

Jørgen Rasmussen 

 
 
 
 
 
 

  
 
Her i foråret har jeg haft 
utroligt travlt med at få 

registreret mange nye 
medlemmer. 
    Det er Drifting, der er 

det helt store træk-
plaster med over 60 ak-
tive medlemmer i inde-
værende år alene til 
denne sport. Og det er 
ikke mit indtryk at til-

gangen slutter lige her. I 

skrivende stund har vi 

604 medlemmer, hvoraf 
de 306 er aktive, der 
kan løse en eller anden 
form for licens. 
 Den næststørste en-
keltdisciplin bliver Track-

day, hvor vi kan møn-
stre ikke mindre end  
128 medlemmer plus en 
del andre, der også er 

registreret som aktive 
kørere eller som al-
mindelige B-medlem-

mer, der jo også kan 
deltage i Trackdays. 
 Karting er også i 
markant fremgang med 
ikke mindre end 21 
medlemmer, der har 

købt et træningspas; 

enten et helårs pas eller 

et sommerpas – det er 
det højeste antal jeg 
kan mindes at havde 
set. 
 Alligevel har vi over 
250 medlemmer fra 

sidste år, der endnu ikke 
har fornyet deres med-
lemskab !!! 
 Med alle de succeser 

er det brandhamrende 
ærgerligt at jeg skal 
bruge urimelig lang tid 

på et dårligt fungerende 
medlemssystem, hvor 
der nu ikke er nogen 
udsigt til at DASU vil 
investere i de absolut 
nødvendige forbedring-

er. (se næste side) 

Jørgen Rasmussen 



 DASU’s medlemssystem – igen… 
Modtaget fra DASU: 
 Bestyrelsen behandlede 
på et ekstraordinært be-
styrelsesmøde den 16/5 
arbejdsgruppens indstill-
ing til videreudvikling af 

medlemssystemet. 
 Drøftelserne var en 
videreførelse af drøft-
elserne på det ordinære 

bestyrelsesmøde 3/2013 
den 24. april. 
 Bestyrelsen har bl.a. 

brugt den mellemliggen-
de periode til nærmere 
at vurdere DASU’s øko-
nomi, dels driften af 
DASU, dels unionens lik-
viditet nu og fremtiden. 

 Bestyrelsen finder ik-

ke, at det på nuværende 
tidspunkt vil være øko-
nomisk ansvarligt at 
sætte unionen i en ud-
gift på op imod 600.000 
kr. og trække et beløb i 

denne størrelsesorden 
ud af vores likviditet. 
 Man kunne evt. vælge 
at finansiere udgiften via 

låntagning, men renter 
og afdrag på et sådant 
lån ville betyde en væ-

sentlig forøgelse af uni-
onens udgifter, hvilket 
man ikke ønsker at i-
gangsætte i en tid, hvor 
man arbejder på at ned-
bringe unionens udgift-

er. 
 Derfor konkluderede 

bestyrelsen, at man ud-
skyder igangsættelsen 
af projektet indtil man 

skønner, at unionen har 
en sundere økonomi, 
som vil være i stand til 
at bære denne udgift. 
 Bestyrelsen skal end-
nu engang takke 

arbejdsgruppen for dens 
store indsats, som er 
vurderet af høj kvalitet. 
Dette arbejde er på 

ingen måde spildt, da 
udviklingen af medlems-
systemet ikke er ned-

lagt, men udskudt. 
Jan Rodtwitt 

f. DASU’s bestyrelse 
 
Modtaget fra MSS: 
Der er nok ingen der er i 

tvivl om min holdning til 

den beslutning. Projekt-
et sat i venteposition på 
helt ubestemt tid - der 
er jo nok heller ingen 
udsigt til at Unionens 
økonomi bliver markant 

forbedret i de næste 
mange år. 
 Klubberne skal altså 
leve med et meget 

mangelfuldt system i 
mange år. 
 Et muligt alternativ 

var dog at fjerne de 
allerværste knaster i det 
nuværende og gennem-
føre de forslag som 
arbejdsgruppen har pri-
oriteret som nr. 1 og 

udskyde alt andet. 
 Prisen herfor er 

vurderet til omkring 
150.000 kr. - men det 
forslag har jo ikke været 

fremlagt for bestyrelsen, 
som derfor ikke har 
kunnet tage stilling til 
den variant. 
 Var det måske en ide 
at sparke det på bordet 

inden mødet den 4. juni, 
hvor formålet helt klart 
er at få banket klub-
berne til tavshed om-

kring medlemssystemet 
inden repræsentant-
skabsmødet? 

Jørgen Rasmussen 
Kasserer i MSS 

 

Hjemmesiden 
På et bestyrelsesmøde 
den 13. maj blev Lars 

Henrik Koch bemyndiget 
til at drøfte forbedring af 
hastighed og sikkerhed 
for vores hjemmeside; 
herunder eventuelt flyt-
ning til en hurtigere ser-
ver. 

 Mange har sikkert 
oplevet den nuværende 
server som utrolig lang-

som. Jørgen Rasmussen 
fortæller, at han forgæ-
ves har forsøgt at rette 

på de fejl og mangler, 
som stadig er på siden, 
men ikke kunne få 
adgang til dette. 
 Intiatiativet bliver og-
så budt velkommen af 
hjemmesidens admini-

strator, Anders T. Jen-

sen, som i allerhøjeste 
grad kender til de før-
nævnte gener. 
  



 
Så blev det tid til 
Trackdayklubbens anden 
trackday på vores hjem-
mebane, Padborg Park. 
Da vores aftale om godt 
vejr ikke blev helt holdt 

på Jyllandsringen sidst, 
måtte vi jo hellere leve-
re denne gang: Sol, sol 
og lugten af sommer, 

benzin og dækrøg – 
hvilken fantastisk kom-
bination. Vi havde sol 

hele dagen denne gang, 
samt stort set udsolgt 
på dette event, der var 
blot et par ledige 
pladser i gruppe C.  
 Efter førermøde og 

morgenmad var folk klar 

til (for nogle første gang 
i år), at komme ud at 
afpudse deres færdig-
heder. John Nielsen var 
igen klar med gode råd, 
både til nybegyndere og 

de erfarne. Mange ty-
skere havde tilmeldt sig, 
og tak til disse for at 
støtte op om vores 

Trackdays. 
 Første del af dagen 
gik helt uden problemer, 

men for nogle blev dag-
en efter middag måske 
en anelse for spænden-
de, og nogle blev nok 
ramt på stoltheden. At 
udvikle sig selv og lære 

om sin bil er jo en inte-
greret del af vore Track-

days.  
Allan Lund Petersen 

Trackdayteamet 

Bedre flow med nye 
forbikørselsregler 
Vi har ændret vore reg-
ler for forbikørsel på 
banen for at få et bedre 
flow. Vi har kørt med 

disse regler de sidste 4 
trackdays, og det lader 
til, at dette fungerer 
bedre end de gamle.  

 Det nye er, at der må 
forbikøres over hele ba-
nen, når blot den foran-

kørende har givet tegn 
hertil. Det vil sige, at 
den forankørende giver 
tegn til den side, han 
trækker til, og den forbi-
kørende kører modsat 

forbi. Den forankørende 

slipper naturligvis også 
gassen, så forbikørslen 
lettes. 
 Dette gør, at der bru-
ges mindre tid på forbi-
kørsel, og det skaber 

mindre frustrationer hos 
folk i de lidt hurtigere 
biler, når man kan kom-
me forbi med det sam-

me, og ikke skal vente 
til langsiden. 
 Vi fortsætter vore 

trackdays med denne 
regel for forbikørsel, da 
vi er af den overbevis-
ning, at dette gavner 
alle trackdaykørerne. 

Lars Henrik Koch 

 
Trackdays hen over 

sommeren  
I skrivende stund har vi 
lige været på Ring 

Knutstorp til årets 4. 
Trackday. Vi havde et 
ikke-udsolgt event, i 
modsætning til sidste år, 
hvor tilslutningen var 
super. Det er lidt ær-

gerligt, at vi i år ikke har 
fået fuld opbakning til 
dette event.  Der blev 
kun omkring 34 delta-

gere, hvilket er lige i un-
derkanten til at gennem-
føre et event på Knutten 

med skindet på næsen. 
Vi satser på en bedre 
opbakning næste gang! 
 Næste event er ved 
at blive fyldt, men der er 
stadigvæk pladser at få i 

alle grupper. Event 48 

afholdes den 10/6 på 
Padborg Park, så det er 
nu du skal sikre dig én 
af de resterende plads-
er, hvis du skal med til 
det sønderjyske i juni. 

 Vores Event 49 og 50 
på Jyllandsringen i juli 
og august har været 
udsolgt længe – har 

faktisk været det siden 
slutningen af december. 
Det er fantastisk med 

den gode opbakning! 
Ventelisten til dette e-
vent er lang, men der er 
jo før sket mirakler. 
 Vi skal helt frem til 
den 12/8 for at finde 

plads på en trackday i-
gen, Da holdes Event 39 

på Padborg Park efter 
vort sædvanlige kon-
cept: Fart, spænding og 



 

Støj og trackdays 
På alle baner hører vi efterhånden om striksere krav 

til støjmålinger. Vi oplever dette ved, at der er 
strengere overvågning og ikke mindst overholdelse 
af de gældende miljøkrav. 
 Dette betyder, at vi generelt bliver nødt til at 
dæmpe vores biler bedre, hvis vi vil blive ved med 
at udøve vores passion med banekørsel og 

trackdays. En lang række af jer har allerede taget 
konsekvensen og dæmpet jeres biler på passende 

måde, og jeg håber, at resten vil følge de gode 
eksempler vi allerede har. Et eksempel på dette var 
Per Frost' Ferrari på Event 47 (billedet). Han ved 
godt, at en sådan bil larmer for meget til Knuttens 
bestemmelser, ergo fandt han en løsning, der 

fungerede upåklageligt hele dagen. Er den køn? Næ, 
men det virker. 
 Vi bliver bare nødt til at se i øjnene, at det er den 
vej det går. Så se at få dæmpet bilerne, i stedet for 
at vente på et forbud. Hvis det gøres rigtigt kan man 

faktisk også få en effektforøgelse ud af en dæmpet 
udstødning! 

Lars Henrik Koch

 

sikkerhed! Der er be-
gyndt at komme til-
meldinger til august e-
ventet, så du skal nok 
ikke vente for længe, 
hvis du skal med på 

Padborg Park i august. 
 Ligeledes har vi jo 
også lørdagseventet den 

17/8, hvor vi igen deler 
banen med Youngtimer 
klubløbet. Her er der 
kun få ledige pladser 
tilbage. 
 Vi ser frem til en 

travl sommer med mas-
ser af aktivitet. 

Lars Henrik Koch 

Trackdays über den Sommer 
Wir hatten einen sehr schönen 

Tag am 6. Mai wo auch sehr 

viele von unseren Deutschen 

Mitglieder teilnahm. Tolles 

Wetter und tolle Stimmung 

trotz ein par Fahrfehler die ein 

bisschen Materialschaden 

verursachte. Wir hoffen dass 

die Beulen wieder heilen 

werden. 

 Nun ist es Zeit, wenn Sie 

Ihren Platz für Event 48, 51 

und 52 sicher stellen wollen! 

Natürlich bestellen wir das 

schöne Sommerwetter zum 

Event 48, dass am Montag den 

10. Juni auf Padborg Park von 

8.00 bis 16.00 Uhr stattfindet. 

Es gibt noch Plätze für einen 

super Tag mit viel Fahrtzeit 

den ganzen Tag, als wir die 

Bahn den ganzen Tag haben. 

Anfänger kriegen natürlich 

eine gründliche Schulung und 

der Vorgeschrittene hat die 

Möglichkeit, neue Tipps vom 

Instruktor zu erhalten.  

 Am 12. und 17. August 

geht es auch zum Padborg 

Park. Am 17.Teilen wir uns die 

Bahn mit der Youngtimer 

Klasse, darum gibt es den 

Event 52 auch zu einen 

reduziertem preis - €130. Es 

sind hier nur wenige Plätze 

übrig. 

 Die Anmeldung ist immer 

auf http://trackdayklubben.dk/-

deutsch/tilmelding-til-track-

day.html offen! 

  

http://trackdayklubben.dk/deutsch/tilmelding-til-trackday.html
http://trackdayklubben.dk/deutsch/tilmelding-til-trackday.html
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 Classic Race med sønderjyder 

Fra præmieoverrækkelse I den historiske klasse, 
hvor Anders T. Jensen fik en tredjeplads. Han ses til 

højre på billedet. 
 
 

Classic Race Aarhus, 
havde fået besøg af en 
del af Motor Sport 
Sønderjyllands kørere 
og medlemmer, her i 
pinsen. 

 Brian Mikkelsen skrev 
på Facebook: Efter en 
fed weekend i Århus er 
vi alle glade, men kan 

det være rigtigt, at vi og 
publikum skal vente så 
lang tid mellem løbene? 

Rydningen og alt går alt 
for langsomt, det skal 
der gøres noget ved! 
 En anden, jeg mødte 
deroppe, nævnte at det-
te arrangement nok ikke 

er let at slå, i både 

organisation og tilskuer-



antal, men banerne og 
motorsporten i Danmark 

har brug for sådanne 
storbys arrangementer. 
Dog skal der lægges no-
get hårdt i selerne for at 
overgå dette arrange-
ment og lokke lige så 
mange tilskuere til 

banerne. 
 En del af vore Young-
timer kørere var til-
meldt, men general sej-

rene gik til andre.  
 Vores medlem Gre-
gers Dalsgaard, havde 

tilmeldt sig i Youngtimer 
klassen med en helt 
nybygget bil. Gregers’ 
firma Star Racing, havde 
udstillet bilen på hoved-
gaden, og den var et flot 

blikfang. Dog under 2. 

heat om søndagen blev 

bilen torpederet af en 
vildfaren Honda, som 

tilsyneladende havde o-
versatset væsentligt, og 
ikke kunne bremse me-
re, fordi bremsevæsken 
kogte i bremsekaliberen. 
Resultatet var en total-
skadet BMW M3. 

 Den bil kommer ikke 
mere på banerne lovede 
Gregers, den skal have 
et helt nyt karosseri. 

 Ikke kun i Youngti-
mer, men også i Legend 
Car Cup var der tilmeldt 

rigtigt mange MSS’ere, 
og den meget unge 
Nicolai Sørensen fra 
Sindal, sikrede sig 1. 
pladsen i den kamp. 
 Undertegnede havde 

fået en Metallic blå BMW 

2002 TI, gjort færdig ef-

ter snart 6 år, og skulle 
prøve kræfter i Historisk 

71 klasse over 1300 
ccm. Det lykkedes til ful-
de, og ingen havde vist 
forventet at bil og mand 
skulle stå som no. 3 på 
podiet i denne klasse. 
 Min egen lille kom-

mentar til Classic Race i 
Århus er dog, at jeg 
synes det er synd at der 
skal gå så mange flotte 

biler til i et opvisnings-
løb. Om kørerne er 
overmodige eller uerfar-

ne skal jeg ikke gøre 
mig til dommer for, men 
mange bulede biler er 
altså resultatet af denne 
weekends arrangement, 
som ikke tæller til noget 

som helst andet end 

æren.  Anders T. Jensen  



  Set fra min lænestol i Mørke 
 Det har 

været en 
måned med 
masser af 
spændende 

aktiviteter – så mange, at 
det næsten kunne fylde 
hele klubbladet, hvis jeg 
havde ønske om at skrive 
om alt det, jeg har 
oplevet rundt omkring i 
Danmark, lige fra det 

sønderjyske, Juelsminde 
og Aarhus til København. 
 Jeg synes, jeg vil 
starte med Classic Race 
Aarhus, som jeg netop er 
kommet hjem fra. Jeg må 
også sige, at jeg på 
mange måder blev vildt 
imponeret over det arran-
gement, som Niels 
Brøchner og Co havde sat 
op. Der var virkelig 

mange tilskuere, og der 
var et utal af sponsorer, 
der havde ofret massevis 
af penge på at promovere 
sig selv ved dette 
arrangement. Godt vejr 
om lørdagen satte 
stemningen op, og vi 
gjorde rigtig god reklame 
for vores klasse OK 
Legend Cup. Alle vores 

deltagere i klassen var 
godt tilfredse, og de kvit-
terede også ved at køre 
rigtigt pænt med et fåtal 
af sammenstød i klassen. 
Det kan man ikke sige om 
så mange andre – for i 
CRAA kører man ikke af; 
man kører på. Dette 
henvist til de mange 
betonklodser langs vejen, 
som er en del af sikker-

heden på en bane, hvor 
der ikke er plads til 
sandfang.  
 Naturligvis var alle, 
der har interesse i mo-
torsport nu og i fortiden, 
mødt op, og jeg fik hilst 
på rigtig mange, som jeg 
næsten havde glemt. En 
af deltagerne jeg ikke 
have glemt var Erik Højer, 
der nu kører historisk 

motorsport i eget stort 
team. Med en hilsen om, 
at så ses vi igen om 14 
dage på Jyllandsringen 
var svaret: - Nej jeg 
kommer ikke. Jeg vil kun 
køre, når der er rigtig 
mange tilskuere. Aarhus, 
København og måske en 
gang i Sverige.  
 Jeg tror desværre, det 
er holdningen ved en del, 

og dermed bliver CRAA jo 
en direkte konkurrent til 
de etablerede baner. Hvis 
dette arrangements suc-
ces er så stor, at der 
vælges fra ved de tre 
asfaltbaner, betyder det 
på sigt døden for 
asfaltbanesporten – for 
ingen kan vel forestille 
sig, vi overlever ved at 

køre to byløb om året? 
 Nu skriver jeg jo dette 
her for MSS medlemmer, 
og vi skal holde os for øje 
at vi har fået en ny og 
dygtig konkurrent, som vi 
skal forholde os til. Vi kan 
ikke sætte et show op 
som var omkring Minde-
parken med CRAA (det 
har vi hverken evner eller 
kundegrundlaget til) men 

vi kan slå dem på motor-
sporten, og på en stram 
afvikling og 112 % pro-
fessionel rydning. I Aar-
hus var man ved af-
slutningen af søndagen 
1½ time forsinket – det er 
uhørt i Padborg, uanset 
hvad der er sket. 
 CRAA fortæller i avis-
en, at der var 23.000 be-
talende tilskuere. Altså en 

indtægt på over 5 
millioner kroner. Det har 
de fortjent. Men om de 
også har fortjent at få 
deres afgifter til DASU 
mindre end vi andre, stil-
ler jeg mig noget ufor-
stående over for. Der skal 
i alle tilfælde noget af et 
politisk mod til at gøre det 
billigere for dem end for 
løbene på Padborg Park, 

Jyllandsringen og Ring 
Djursland. Men det mod 
har vi altså i DASU. 
 I månedens løb har 
jeg været til fødselsdag 
ved C C Hansen og her 
var der bestemt også 
mange gamle motor-
sportskammerater. Talte 
bl.a. med Ole ”gulerod” 
Nielsen, der nu er 81 år, 

men tidligere har været 
den bedste af de bedste 
inden for Økonomiløb. Nu 
er synet ikke til dette 
mere – men godt at tale 
om gamle dage. Vi kunne 
ikke undgå at strejfe, at 
vi egentlig er nogle 
underlige nogle i dansk 
motorsport. Det er nemlig 
ikke muligt at køre 
Økonomiløb efter gammel 



recept med en moderne 
bil. Tankningen er for 
kompliceret til, at det kan 

være retfærdigt for alle. 
Det er noget, vi har vidst i 
mange år, men forsøget 
med at lave det 
anderledes og lettere i 
min tid som løbsleder i 
AAS – det er lang tiden 
siden - blev stoppet af 
Vejsportsudvalget. Og i 
mellemtiden er sporten 
død og borte.  
 Lige så sjovt eller tra-

gisk er det vel egentlig, at 
en moderne bil ikke kan 
køre manøvreprøver. 
Taktikken er lavet så-
ledes, at det med ven-
dinger omkring spande er 
noget den modarbejder, 
og derfor ser vi næsten 
ingen nye biler inden for 
klubrally. Det ser ikke ud 
til at affektere os meget – 
det er stadig sådan, at vi 

laver vores løb med 
spanderace, selv om det 
er døden på sigt for den 
del af sporten også. Sig 
ikke at vi ikke er nogle 
underlige nogle i DASU! 
 Fremtiden kunne være 
Rallysprint, men onde 
tunger siger, at det er der 
nogle, der modarbejder. 
Og hvad skal vi så sætte i 

stedet? 
 Et af de arrangement-
er, der tog nogen tid – 
sagt positivt - at komme 
over, var vores store 
åbningsløb på Padborg 
Park, Padborg Open, med 
DTC, Legend, Drifting og 
oven i det hele jubilæum 
for vores klub. Det blev 
en rigtig god dag for både 
de, der kom fra klubben, 

og de mange tilskuere i 
øvrigt. Vi fik alle rigtig 
god og spændende mo-

torsport at se. DTC er ved 
at kunne levere varen 
med 13 biler til start ved 
os. Legend var som 
sædvanlig underholdende 
og spændende, og det er 
stadig helt umuligt at 
sige, hvem der egentlig er 
favorit til mesterskabet i 
år. Der er vel hele 10 fa-
voritter. 
 Og for en gang skyld 

fik vi mange tilskuere ind 
til et løb. Da jeg kom 
søndag morgen, var der 
kø helt ovre fra par-
keringspladsen, og det 
var noget uventet, at bå-
de min Hanne og jeg 
måtte i gang med at 
sælge billetter. Men skønt 
var det da. Og trætheden 
meldte sig først mandag 
aften! 

 Løbsledelsen kvittere-
de med en helt perfekt 
afvikling med en stram 
tidsplan, der på et tids-
punkt – uha – var 8 
minutter forsinket. Det 
blev naturligvis klaret 
med bravour og god un-
derholdning for alle. Fær-
dig til tiden og flot 
præmieuddeling til de 

mange forskellige vin-
dere. 
 Jeg var som sædvanlig 
på tribunen søndag 
eftermiddag, for det er nu 
engang der, jeg får det 
bedste billede af, hvad 
der rører sig hos pub-
likum. Jeg må stadig 
erkende, at det er DTC, 
der trækker mest med de 
navne, der nu engang er i 

den klasse, men jeg 
kunne da glæde mig 
inderligt over, at der kun 

var omkring 10 der forlod 
tribunen inden der blev 
kørt det sidste og 
spændende heat for OK 
Legend Cup. 
 I månedens løb var 
jeg også lige et smut i 
Juelsminde for at være 
tidskontrol til en afdeling 
af DM i rally. Denne tids-
kontrol var lige midt på 
gågaden, og her var der 

også masser af kendte 
folk, der lige kom forbi for 
at se på, at det gik rigtigt 
til. God snak med alle. 
Var noget bekymret over, 
at samarbejdet mellem 
Carl-Åge Jensen og dansk 
motorsport er faldet fra 
hinanden. Der er nok for 
langt mellem traditionel 
klubkultur og det pro-
fessionelle i DRC, men for 

nogle klubber fortsætter 
samarbejdet, og der er 
nogle tanker i gang med 
at lave driftsforeninger, 
der tager sig af løbs-
tilrettelæggelsen i stedet 
for klubber. En uheldig 
udvikling? – Måske, 
måske ikke.  
Når dette blad læses, har 
vi formentlig kørt vores 

andet løb på Padborg Park 
i år. Det er motorcykler 
og Go-Kart. Spændende 
weekend, hvor vi for en 
gang skyld ikke har 
ansvaret for det hele. 
Aarhus Motor Klub stiller 
med løbsleder og nøgle-
official til MC og Johnny 
Bertelsen er løbsleder for 
Go-Kart. 

Holger Møller-Nielsen  



 God rally-start i Corsa for Tom P. 

Så kom vi godt og grundigt i gang med årets første 
hele løbsweekend. Og hvilken weekend. Masser af 
glade mennesker og alle mand fra vores team klar på 
posterne. 
 Jeg ved godt, at jeg her plejer at sige jer alle 
sammen en kæmpe tak fordi I vil være med hver gang, 
og det vil jeg selvfølgelig også gøre denne gang, men 
samtidig har AD Racing og deres sponsor bedt mig 
rette en kæmpestor tak til alle de frivillige, som gør det 
muligt for kørerne at komme ud og udleve deres 
racerkører-drømme. 

 Teamet fortæller, at de er utrolig glade for, at der 
igen i år er frivillige, der stiller op for at afvikle løb på 
Padborg Park. Derfor overrakte de også 3 x 3 flasker fin 
rødvin til udlodning blandt vores officials. (De blev 
selvfølgelig først udloddet søndag aften – så kunne de 
heldige få et velfortjent glas rødvin, mens de slappede 
af efter indsatsen i weekenden) 
 Jeg glæder mig, som I ved, hver gang over, at vi 
efterhånden er blevet et rigtig godt sammentømret 
team, der afvikler på PP, men samtidig er jeg også 
rigtig glad for, at der er andre, der viser, at de også 
værdsætter Jeres indsats. 

 Jeg håber, at weekenden var en forsmag på en rigtig 
god sæson. I slutningen af juni skal vi alle sammen i 
ilden igen, når vi skal køre Historisk Weekend og også 
1. og 2.juni er der en del af os, der skal i gang, når der 
afvikles MC- og go-kart løb på Padborg Park. 
Så vi ses snart.    Mange hilsner fra Karin 

 

 Til alle officials 

Der var ingen tvivl om, 
hvem der var hurtigste 
mandskab, da anden af-
deling af det danske me-
sterskab blev afviklet på 
Juelsminde-halvøen. Det 
var Ib Kragh og Mie Pe-
tersen fra DK Motorsport. 
Mandskabet i den hvide, 
sorte og røde Peugeot 
207 Super 2000 vandt 12 
af de 14 hastigheds-

prøver, som indgik i Rally 
Den Jyske Sparekasse, 
men da løbet var omme, 
måtte de nøjes med en 
fjerdeplads. Forklaringen 
var en defekt sensor til 
200 kroner. 
 Ib Kragh og Mie Pe-
tersen var ikke ene om at 
repræsentere DK Motor-
sport ved Rally Den Jyske 
Sparekasse. Tom Peder-

sen og Hans Marx havde 
deres første start i deres 
nye Opel Corsa Super 
2000, og de kørte sig til 
en generel syvendeplads 
og en placering som 
nummer fire i firhjuls-
trækkerdivisionen. 
 ”Det gik over al for-
ventning, og vi var da 
oppe og være med i 

toppen sidst på dagen, 
siger Tom Pedersen. ”Vi 
skulle lige finde ud af, 
hvor vi var henne med 
bilen og prøve noterne af, 
så der tog vi det stille og 
roligt, men det gik den 
rigtige vej hele tiden, og 
det var det, det drejede 
sig om. Men der kan 
findes mere i både 
chaufføren og bilen.” 

 Tom Pedersen og Hans 
Marx var dog kon-
kurrencedygtige på flere 
af hastighedsprøverne. 
Således lykkedes det at 
sætte tredje- og anden-
bedste tider de to gange, 
hastighedsprøven i 
Juelsmindes gader blev 
kørt. Holdet ved også, 
hvor der skal sættes ind. 
 ”Første gang, jeg kø-

rer en prøve, skal jeg 
være bedre til at stole på, 

at bilen er der med det 
samme,” indrømmer Tom 
Pedersen. ”Når vi starter 
på en ny prøve, mangler 
jeg mere i forhold til de 
andre, end når vi kører 
anden gang. Det er noget 
af det, jeg skal forbedre. 
Vi fik også prøvet lidt med 
setuppet, og det gik den 
rigtige vej. Vi skal have 
en anden gearing, men 

jeg synes, at bilen virker 
og det føles godt”. 



  



 
 

  

 

 

 


