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HØrningkører 
søgersponsor 
For at være fremme i spidsen af SSC~ 
klassen skal Argild Nielsen fra Herrung 
have flere hestekræfter i sin Lotus. Det 
koster dyrt, så han søger en sponsor 

..Jtoreren :\rglld Niel· RJngcD oe RinS.JljursJ.jnd. er 
Hemlni ·. 1ft... på Jeg blevel placeret l SSC-klas· sen fortsæUer SUl ..... _ - • 
Sl)llnSOI'el'· der -Til gh·e barn s:en. 
okonoml.sk st.otte j sæsonens Men her har min bil slet Ikke 
lob på aslall.banerne Den ta· kræ.fter DOk. for dens ca. 150 
leotlulde standard,·ognskarer heste slår Ikke til ved siden ll1 

H Y. J.!HN OØJt DAGBLAD 

m a • • 

Ilden 

Vilderrally ross? 
Dagbløde t giver her svsret forud fords 
i Danmørk nogensinde, nemlig pli 

første EM-afdeling 
O junland den 8. jun/ 

Rallyerosa - jo. - det er 
fakUak speedway tor fir. 
hjul~do korotøjer, dor s l!lf· 
tevls korcs på undering af 
S'~"US og ns fait. 

I EM-serien ko res der 1 to 
klasser Stnndnrdvosne op 
tll gr. 15. og 1 GT-klassen 
Del er her, man ser bile r 
som Porsehc. Lanela Stro.
tos. Lotus Esprit, Remlull 
Alpine m.fl. 

l sto.ndardvognsklassen 
er det biler aom Volvo S!S 
Turbo. VW Golf CTI Tur. 
bo. :BMW 320, VW 13035 
Turbo, Alfa Romeo GTA, 
F'ord Flesla med BOA-mo
tor. F'ord Escort og Vaux
ho.U Chevettc. 

Banen pi\ Rlng DJurshind 

er på 1210 meter. og Wsku· 
erne kan se næsten hele bn· 
n en. 

Rallycross er <len nyeste 
gren l motorsporten. Kun 
små 1~ år gammel. Det var 
en enge lsk løbsledcr, der 
som lUskuer besøgte Ral· 
lye Montc Carlo. Han men
te. det var synd, nl Ulsku· 
orne lkk t' kunne se mere af 
rallybUerne 1 b jergene. Da 
han kom tilbage til Eng· 
land. torelagde hnn en ny 
IØ~ Cor sin klub, og don blev 
modtngl' l positivt. Der 
skulle nfvlklea et Leb på 
Lydden HUJ. og dM blev en 
enorm succes. TV vnr dl· 
n~kte p å, og mUUoncr så 
dan ny motoraporlsgren, 
der tik no vnet rallycross. 

lnbt nl dcn grund. De be
dstø tic er giver plads l A·CI· 
IU!.Icn, g derefter l B· og C· 
fl.naJc~ o. Vl.ndc ren at C·ll· 
nalen 11Ar videre tll s.u. 
nnJen.lOg vtndoron aL B·fl· 
nalen gå.r Ind t 11-tlno.lcn. 
hvor 11lnderen her er da· 
gens v der total l. 

De 1 nnge heat o.lvl.klea 
hurtig etter hlno.nden, sA 
t.Uskue ne hele liden har 
noget : t se på. r kvallflka· 
lionllh\ t•ene køres tre el· 
ler fir omgange og l fl
nalorn fem eller seks om
gange . 

Spee wnysportens hur· 
lige < tvl.kllng h.ar lulrt 
enorm succeø. og del tår 
rallyc sø-sporten også. r 
udlnn~l har man ofte 

langt nere W.kucre lll dl .. 
s.e løb end tiJ tradltloneUe 
baneløb. Flere og flere fa. 
brikker salller på rnllycr
O&S. Volvo har tåledes l Ar 
et team tilmeldt med nere 
at <le bedste svenske og 
norske> raJlykorere. r flere 
1r har det været skandJ.. 
navl.ake kørere. der har væ
ret toneangivende. Også 
dan$ke kørere er begyndt 
at <lcllnge. 

Det var en god Id~. den 
engelsko Jobsleder Ok l 
19tll5. Del er motorsport, ed 
tllskueme kan følge med, 
og dot er spændende for 
dellagerne samt Ikke 
mlndøl fabrikkerne. der 

J 

bar nemlig lidte blot fl\el nye de andres 200-300 h~ste.kræf· 
konkurrenter at dy~ med l ler. Jeg SYT\CS stadig det er. en 

l dp.g. m l.ndre end lll Ar 
ctt'Ør, kOI'CS der om europa
mesterska bet l <le to klas
ser. Der a fvikles tre kvall· 
flkatlonsheo.l. hvor det dre
Jer sig om at køre så hurtigt 
som muligt. Kun Uderne e r 
afgørende. Idet de to bedste 
Uder lægges sammen. En 
kører, der f.eks . er uheldig 
l det ene heat, er lkke for-

r 

her prøver det nyes~ nye, j 
somt.ekø. turbo-Ideologien. L 

--~--' 

ltlnsSen for Spedal Saloon rigtig og en sjov bil at korc. 
cars. den s!kaldte SSC-kl.as· og klarede det da også til en 
sc. men også Dye probl~er. SJetteplads på Ring Q1ursland 
Hans bil er simpeltheD i.kke ror nylig. 
stærk nu i siD nuværende ud· ed Cre!Jlme l 

nin ,... nere be.Slek:ræf- f'or al være m 
!orm g. v• . spidsen må Jeg ba,·e eD stæ~ 
ter~~ r:=~~ gode kere m'otor 1 bUen. Det kan 
- befinder mig j Sligtens lade s.tg gore. men 
\'ISSC!je.iuleg nu selv om den el- det koster mange penge. og 

asscn. . Argild le-ø sogcr DU at finde en spon· 
lers er aktiv nok. 51ger så 

1 
kan rejse ok.onoml· 

Nielsen. Jeg ble'' t\-u.nget Ind ~- ml~r til forbedringen. 
l klassen. fordi gru~e l·s:~~ Lykkes det vil der komme Ul 
dardv~sk~l~ gruppe 3 Lo- al ske sJo,·e ting l den populæ-
::~ 1 :lassen. Så :li de to re klasse. siger ArgUd N1el· / 
iJanske as!all.baner. JyllandS· - sen. - J_---" 

l 
1 

~ 
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D~kfirma fy lder 50 
EJeren af Rmg O)ursland, 

Rene Koors vartl'un t.o"Or, da 
hans far Poul Koors bei)'1ld
te at handle mc<l cykler. 

S1den har familien be
skretUget sig med bjul. mo
to~rt og brunkul. Og i 
morgen har Koors Autogwn
m.l AJS, Farum 50 årS )Ubllw
UIJ\, 

Stlfleren a! virksomheden 
Poul Koors var !.m Esbjerg. 
Han må have "·æret &Ind ror 
frisk luft, sideD han ~d
te at handle med cyklt:r l. 
1930 

Scmere blev hoo ossa le5l
lærer tor ~>Uivcugerl&~bnk
ken ful<er & Nielsen AJS, 
der dengang fremst.lUede Rene Koors 
:-llmbus-motorcykler. rar rattc<le han interesse !or 

Poul Koor.r forbindelse mo~orspvrtcn. Han har pro-
med motorsporten gav hnm vf't alt !rn manovreprøver og 
mterease for Import af d•:<:·k . onenteringhløb til rul U es og 

Det begyndte med du:· k fra b .. ne roctng samt tcrrænkør· 
England. Senere blev det dt:t Øll 
am,•nkanske Palmer og Lee. ra,:.J'O .;, r riden kobtc Rene 
Men Wnll Strect lcriB(.In l l933~'11t•~l• motorbanen Ring 
aatt•• stop Cor lcveroncen . hvor der l dog er 
Amerlkn. Så kom fuciLtetf'r Ul kørc-

................ ,. . 
4.\'1 .. 

Farsø-racer-
kører optimist 

FARSØ: For Fnrsø-vædde
læbskoreren, Jens Anderren, 
har sæsonen indtil nu givet 
bAde modp.ang og medgang. 
lmuilertid er Jens Andersen 
forud for fjerde afdeling of 
EM i Finland i den kommende 
week-end fuld af optiJllisme. 

Begyndelsen p! sæliOnen 
var i.kke særlig opmuntrende, 
idet Jen$ Andersens Formel 
1600 fik odeolagt motoren l 
f1nalen i det første løb: 

En for!,aodling med falm· 
kant Th. Fransparci, der er 
Jens And<>rsen!l sponsor, 
førte tU.. nt Jens Andersen 
kunne rekvirere en helt ny 
motor i Ensland ti117.000 kr. 

Under en efterfølgende 
kørrl på Ring Djursland 

viste del sig, at den nye motor 
er. fantasktisk hurtig, og efter 
ot undervognen var justeret 
opnledc Jens Andersen den 
tredje bedst... tid. 

l finolen blev Jens Ander
sen efter en lidt uheldig start 
nummer fire ud af 36, og han 
sikrede stg dermed IO point i 
kampen om det donske me
sterskab. 

- Jeg u 1kke i tvivl om, nt 
dm nye motor og den om
stændiihed. a~ vi har fået det 
rigtige vrorktoj til ot mAle 
u.ldcrvognen ud med, har l!n 
særdeles stor betydning. Der
for ~r Jeg optimist med hen- ~ 
syn til mubjlheden for gode 
rllsul t.llter i n>~~~ s~c~ 

fra England Igen, bJ .. rl 
denveTde~krtgiol:h~~~ ~---L-1------·-------·-------, 
d<:nnc Import 

Poul Koou wbtt:t dog ikleJjlf1 
modet Han begyndte 
bryd~' brunkul ved Brande 
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Don lorvenlnlngsfulde Jens Andersen ved slt køretøJ. 

•i &er J .:n s Andersen. 
Opholdet i Fmland vorer 

godt m u.:e. Der er tTRninp
kønlr.r 1 dag samt fredag Ol 

lørdag. Sønda& afvikles de 
egentl~ finalr.r. 
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Ring Djursland var 2. plnM· 
d.all rammen om ande!l atde
llng oi danmarksme.~tenkabet 
pA a.staltbane. hvor resultatet 
bh.•v: 

Efter kl1gen lwb<e han e t 
!rJ:,, dæk, som de omcrtkan~ 
ske tropp<•r havde eft erladt l 
NordUrika Det hJalp ham 1 

gang Igen. 1 en p«rlod<· h~•or 
det vor vanskeligt at ({j dæk. 

~ .-, .. .s' c."'' . IIOJ'f"r-

Udltllp øl JyllandSposten - Morgenavisen 
Ud~"""' Midtjyl lands Avis 2 7 MAJ 1380 

1. Arne RUa, Kebenhavn. 
Gruppe li oc ipOrt 2000: l . 

Poul KOOfll dø de l 1968. 
~nnen Reni' Koors overtog 

l"!mn:.<"t l 1965 Li~c som sin \._ __ _ 8260 Vlb•• J .• den _ 

.--

4 JU 
• d('ll __ _ 

klld"nnøl"t1se udtn AOJ' ar 

Jørgen PoulMD. Arup. 2. Peter 
Elgo.ard, Sl<andPI'ilor'C. 

Formel 1eoG: 1. Je.per vu. 
lum~~en , Vejen. 2. Anden 
Boch. Ul•tnlp. a.. Jan L. Peder· 
~en, Karup. 

Fonnel 2000: 1. aaua P~ 
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Aage 1\lathiassen med på Ring Djl,trsland: 

I et lejet vilddyr mod 
1 hele Europas elite 

T:lkket \>ære et dyk i spon. ger. ny Ide ror $in klub, or den 
sortlJ'tleS tegneboa ft&r Viborg -Jeg kører alt.ld på det slk· blev modtaget positivt. Dor 
Motorklubs jordbanekonge, re. S4 do hclt. store probte. skulle litvikles et løb på L-yd,. 

l 
Ange Math1!\lji!Tl et stort on- =r t.ror Jeg to~t melder sla, den·Hlll, og det blov l!ll 
&ke opfyldt: SØndaa efter· hvis Jog bliver tvunget til a~ enorm succes. TV var direkte 
middag Ua1 h.Gn <11ste med kore barskt or Jeg milske så på, og mUlioner lit\ den n1 
den 0\.ll"Cll))CLsko elite l en al· Ikke er M. dus med vognen motorsportsgren. der Uk nav· 

l 
dcl.inc at EM J rallycro..~ pA som jeg gemo burde være, no~ rullycross. 
~ DJupland og Mathlos- mener Aage MaUiiassen, der l dag, mindre end 15 1\r el-
sen kommer tU at sidelG bag . blev dobbcltmest.or herhJem ter, køres der om europame-
rat.tet på et vilcldyr at en 380 mel fJor og oesA l denne sæ- sU>-rskabot J do to klasser. Dor 
HK Porsche. son har taQet teten l sAve l ral- a!vikles tre k.vn.lW.k.ot.lo.o.s-

VllddyreL er leJet Ul leJUg- L\'Cr055 som jordbll.nekørsel. hont, hvor det d.reJer sig om 

l hedøn i Holland og Aace Mat- Gl'·klns..c;en som VMK-kore- at køre så hurtigt. som mu
hlassen understreger, at det ren stUler op l !ores ineLen li~. Kun tiderne er a!gøren
cr en ~orestllJ.lnc at søndagens !emt.e EM-a!deUng de. Idet. de to bedste tider 

l han er med pA ringen på son- at AndreM Bentm !ra Østris læggæ sammen. En kører, 
dag og at det kun skl•ldes vel- foran Olle Amcsson. Svorig~ dor !.eks. er uheldJg j det en.e 
villig blst&od fra SJ)Onsores. og Egon Swnholt fra Dan• heat. er ikke fortabt al den 
at han l det hele t114ret ,!år s.ID mark. Østrigeren kører j LaD. grund. De bedste tlder giver 

J 
clrom opf:yldt. cia Stiatos og de to andre l plads i A-flnt\lc:n. og dero:ttm l 

- Jeg mMte jo ikke køre 1 Porsche. l B- og C.!inaleme. Vinderen al 
min Ulle NSU. Ikke engang C-finalen går videre LU B-fina. 
uden for konkurrencen. Men S PEEDWAY len, og \1nderen a! B-finalen 
ved at leje Porsehen kommer Pi\ FIRE JUUL går lnd 1 A-finalen. hvor vin-
Jeg allige\:el med. fortæller RallYerOsa er den nyesta dercn her er dacoDS vtnder 
en !;J;)reD(IL Aage Matblsssen. gren t motorsporten. Kun totalt. 

- Je~ kender ikke det (Jer- srn.å 15 år grurunel. Det vo.r en De mange heat a.fV1.k.lcs 
oeste tll mme konkurrentE-r. enJrelsk lobsled.er. der liOl1) hurtigt ertar hinanden, så til
Men ntu- jeg har 380 HK l ryg· tuskuer besøgte Rallyc Mon· skuerne hele ttden bar nog-et 
gen og j~ ellers tormår at te Carlo. Han mente. del var at se på. I kvali!lkatlonshea' 
styre dem, skulle jeg vel kun- synd, at tllslrueme ikke kun- tene kores tre eller lire om-
ae ska!f<.• mig ~ ill A-fi· nto se mere a! rallybilerne l gange og i !lnaleme fem eller 
nalen, kommenterer Aage bjergene. Da han kom tilbage seks omgange. 
Mathtassen sine forventnin- til England, forelagde han en 

A~& Mathianon m&d el vilddyr magen til det, han skol for1cgo at ræmmo p6 søndag. 

.. 

1\ '411 

Sallingbo fik 

DM-points 
Steen Hlngt!. Balllng. deltos l 
pmsen 1 anden afdeling al ba
neke!'t!rnes da.n ke mesteraka
ber på Ring OJur~~la.nd. l k la• 
sen tor ForniCI 1600 vogne b~
aalle Balling-køreren ollende
p!Adsfn, Ol{ d<' rved opnAcde 
han Ir" Olll-pol11U1. 

l fUnlt.e IJ\1- ... fdPilng blt·V 
St~<t'n Hin!~:~! nr 11 etter l'lt ha
ve han uheld underv ... ls. f.>en 
ung.,. sa.JIIngbos ltl.lent m<JPn· 
for motor porten blev und<-r 
atrest-t V<'d en Ud,kørs;.l pA 
Jyllandsrtngl'n kort før plnsr-. 
hvor han kun var O.~ SP.kund 
fra bane re korden 
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E~pas bedste rally
l eross-kørere konuner 
til Ring DjtJrsland 

Her ses. det .stærke svenske sammen med nordmanden MMtJn Scba.ncbc fsid
dendc.til høJre), der fører EM-afdelingen i divuion et. Volvo-koreroe or fra vatUt.ce Per·l.nge 
WaJlr,~son, B6rie Carlsson og Anders Hultqviat. AJle stiller op ved den 6. EM-afdeling pj 
Rmg DJursland p/J e.øndag. 

Det hidtil øterste rally- Porscher. som han bruger i en division et og en di viaion l 
crosø·arrllllgement i D an· EM·serien, og bliD har g;iveL to for henboldsvi-s st.andnrd· ' 
mark løber al øtablen uæøte udtryk f.or, at det er ijgegyl- vogne gr. 6 og GT-biler gr 6. 
sondar når femte al deling ol digt, hvilken af de to biler I Division et e.r der en række l 
europo.mest.erakabet alvlk- ban selv skal køre. Man Volvo 343 turbo biler med 
les på en of E uropas bedste kanne jo tænke sig, at hol- helt fremme. men divisionen 
rallyerose baner på Ring Iænderen ville lægge beslag feres dog af nordmillidan j 
Djursland. pil den bil, der er lejet til Martin Sehanche i Ford Es-

Der er lf13t op til nogle Aogll Mathiassen, hvis ban cort. ~ 1800, og han er na- l 
drabelige dyster, nllr de bed- havde uheld f.eks. under turligviS også med på Rinlf 
Ilte korere fra hele Europa træningen med den anden Djursland på sondog. 
modes. De danske farver vogn. Men det er der taget I division to · GT-vognene j 
forsvares af KAi Knudsen og hojde for i lejek.ontrakteo, · ligger vor egeo Egon Svan-
Egon Svenhol t, der deltager og køl'er hollænderen i styk- bolt i sin Porsch.e · helt l 
i europamesterskabsserien i ker for eller under lo bet, 54 fremme på en fjerdeplads in· 
henholdsvis Volvo 343 og må hon overvære resten of den afdelingen på Ring 1 
Porsche, men o~r.~å andre arrangementet fra tilskoer- Djurslo.nd. Det bliver spæn- l 
danske korere stiller op i det pladserne. dende at se. om S vanbolt vil 
fornemme selskab. Den bil. man bar skaffet kunne drage fordel af atkore 

Korere som Aage M a- til Carl Erik Christensen er på hjemmebane. 
thiassen fra Viborg og Carl en Ford Escart BDA med ~ Løbet bliver e.n af årets 
Erik Christensen. Handest. 2,1 liter motor, der yder 275 surrstc motorsportsbegiven
er populære rallycross-ko- hk. Den er lejet boa den beder, og der ventes stort 
rere bos dct dnnske publi- svenske mestar Bjorn \VaJ- ryk- ind på Djurslo.nd p4 
kum. men ingen af dem del- degaard, og det skel bJJYe sondag. De første tilskuere 
tager i kompen om et EM, og yderst. inLeressant at se, kom i øvrigt allerede i son
ingen af dem har biler, der er hvordan Co.rl Erik Christen· dags, fortæller lobsarrangor 
egnede til det borske se!- sen vil styTe denne bil. Han Ulrik Aubert.in·Oxholm. Det 
skab. er absolut et af de allerstor· var en busfuld tilskuere fra 

Mon lobsorrongør Ulrik ste danske talenter i rally- Vesttyskland. NAr de kom 
Aubertin·Oxholm har klaret cross, og ban giver ikke ved så tidJl.gt var det dog ikke 
problemerne og skaffet biler dorene. når der skal dyste::~ for at sikre sig en god plads, 
hjem til de to populære dan· mod Europas bedste.. men fordidOl havde teøet fejl 
ske korcre. Aage Mathias- Dansk på af datoerne. De kørte hjem 
sen sættes således ind i en er igen. lidt lange i ansigterne, 
3.6 liter Pon~cbe. som er lt>iet fjerdepladsen men med forvisning om, at 
hos den hollandske me$ter . Rallyc:ross europamestet· de kom igen folge.nde søn· 
HilD bar to heil identiske skabet afvikles i to klasser. dag. Iean.) 
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f KOM·O til 
> Ring . 
' Djursland 

KOMO har leJet Ring Ojt~n.~ J 
land i den komnænde weak
ood, hvor k.lub~ns medlem• 

l mer dermed tilbydes prøvetid 
pl banen, b vor der også bUver 

l lejlighed til at lilTangere et 
mindre man.ovreprø\ el.ob. for 
de deltagere, som har lyst til 
det. 

Det k06ter klubben ca. 2.500 
kr. at leje anlægget. så dl!rfor 
hiber bestyrelsen, at medJem
me.rne 51utter op om dette ar
ransement, for prisen falder i 
ukt med, at deh.agt~rantaUet 
st.iger 



• 

d F-~· Kroon giver de sidste råd inden. Og klør til at køre u • • ....... 

~ 

vi ftft..r-k-. P aul Kirstein holder sig Mfligt i baggrunden. 
Her kører •rom~= 

gik stærkt, navnlii ~ lang
siden, og jeg havd~ ~kke tid 
til at se på omdre)rungstæl
leren. men koncentrerede 
mig udelukkpnde om at køre. 
Jeg meDer også. at jeg alle
rede på det tidspuokt ba-vde 
f-ået en f.omemmelse af, om 
omdrejningerne var nogen
lunde rigt! g e. 

På det tidlipunkt v:ll" Paul 
Kirstein h oldt op meq at 
køre .. romantisk«. Ban for
svandt som skudt ud af en 
kanon. J eg vov~e J>4: lan g
siden at skifte til 'tredJe gear 
bare et. kort øjebl.ik., for det 
tager ikke mange sekunder, 
før man skal til at geare ned 
og bremse op, inden man 
kører ind på den korte lang-
side. 

Effektiv bremse 
Fronz Krooo vinkede mig 
ind. 

_ Nå. hvad synes du om 
det.? . 

Jeg måtte erkende, at )eg 
i føn;te omgang blev for
skrækY.e"· da de mange he
stekræfter fik f at i den lette 
racer, mm på den an~en 
side, at det var fantastill~ 
fascinerende, og al JC8. bq!S 
jeg iltke snart v:ll" 42 år~ m en 
20, ville have forsøgt.. oug for 
alvor. __ , 

f art på og bremsede op ~ør 
kurven ved skoven. Men )eg 
syntes stadig, farten var for 
h øj , så jeg bretorede endnu 
engang. 

Hvad der dereW!r skete 
&tår mig betl uklart. Men at 
jeg ,.slJod af• var til gengæld 
ganske klart. Jeg landede 
nærmest på venstre sirulder • 
kurede et stykke. Dagen ef
ter kunne jeg mærke, at jeg 
fakti sk havde slået mig r et 
s!l kraf tigt ikke færre end 5 
fon;kellige steder. Nå, hel
digvis var der ikke.sket no
get alvorligt, beller ikke med 
raceren. 

God sikkerhed 
- Vi andre styrter da ogs~ 
sagde både Franz Kroon og 
Paul Kirstein efter prøve
k.ønlen. Becge bar prøvet at 
kure flere bundrede meter 
henad asfalten. Paul har. så
ledes en mængde messmg
knapper på indersiden af 
handskerne: - Det er for at 
glide lettere hen ad asfalten, 
siger han. 

_ Der findes to former for 
road racing. nemlig road ra
cing og Tl'-løb. Isle of Mann, 
som Franz Kroon har delta
get i, er el TT-løb, mens de 
løb, der køres pA lukkede 
baner 110m for eksempel J~l
}Ands-Rin,geo er road racing. 

henad Ringgaden ~ed ~o 
kilometer i timen, tilbage b l 
Domkirk en og så videre. ~g 
overalt står der i tusindVlS 
af tilskuere totalt ubeskyt
tede. 

Støj- og forureningsmæs
si,gt er sporten ogsA bl':"et 
væsentligt forbedret. ldet 
racerne er lyddæmpede (de 
støjer mindre end 2 CV'eme 
i rallycross> og man benytter 
nu biodynamiske olier. 

Kostbar sport 
_ Men vi får aldrig en 

stjerne som speedway
sportens O le Olsen. alger 
Franz K.roon. En speedway
maskine koster mindre end 
en tiendedel af en TI-racer, 
som en kører helst skal ha_ve 
to af. ~ kommer 20 hjul 
med forskellige dæktyper, et 
.. mobil-home" med et køre
tøj foran, en t;railer med 
køret.øj b.1 maskiner og ud- ~ 
st yr osv. Det kan nemt løbe 
op i 1,5 millioMr kroner. 
Dertil komr:ner så, al TI-kø
reren skal slille op til grand 
prix-løb i Argentma, Japan 

~v. l 
Jeg ville for ekscmpe 

gerne være sponsor for P aul 
med en Yamaha 500- men 
den koster 115.000 kroner, og 
det har jeg ikke r~d til. 

Om mit for.tell som Der var stadlg lidt .,,....ta 
pi tanken, så det slculle 
.. brændesø af for >~ikke at 
blivefor gammelt ... 

Jeg skulle Iwre endnu to 
omgange efter Paul, og det 
begyndte fint. Jeg havde fået 
taget på al5tartc. Men d! . 

'Efter den korte hmga•de 
kører man ned ad en bakke. 
1 bunden af den var der 
vand. Jeg havde rigtig god 

_ 1 øvrigt er sikkerheden 
herhjemme fortrinlig, !~}ser 
Paul Kirstein. lkY..e som l .for 
eksempel Meltel i Belgi~. 
hvor jeg har været nede at 
køre n -løb. Et sådant løb 
vU svare til, ot vi startede 
ved Domlurlæn for ek~m
pel, kørte op ad Skovve:~en, 

TT-korcr var Franz' kom
menmrer: _ J eg havde dn 
ventet, n t du ville styrte. ~en 
jeg var ikke 100 procr:.nt tuk
ker Da du korte hurtigst var 
du . nok oppe på godt 180 
kilometer i timen. J eg tror 
Ikke du kunne vinde et løb 
_ men du ville heller ikke 
være blevet den sidl>t.c. 

r_ -

... 
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En vigtig trio krydser fingre for eur<lp<Jmesl"en"'c'bslotl&t på king Djursland på son- [ 
dog: (fro venstre) det donske es, Egon orrt~ngor Ulrik Aubertin-Ox.holm, og l 

den svenske stjcrna P. l. Walfrid (foto: Allan Moe). 

Af Prebeu Juul Hnuse11 kla..~ ( L divl:.!on) kan til-" 
•Det e-r alle lldCTS :.port. slrueu1a vente en bragende 

J cg kan godt rorst..,, n t m Ily at hnn i kamp mellem den nm'æren-
cros.• er ved nt væ.re en nf de europamester. ll.()T(jm.'l.n· 
di! mes t populære grent' in- om EM den Martin. Schancbe (Ford 
denfor motocsporten. Her er !je.rde- Escort ) og den S\'ens.ke \"ol -
det fiP')ttsHge i hoj,æd, t.. ad ts. vo-kvartet. der e(t'C.I' de lire t 
det er langt letrare ot 110re konlrur- fd.rs:te . EM-afde·linger i Ar 
sig g~ldomdt' som prlYilt tØl.ger efter n ord.nunde n. 
kører. Her er d.<·t ikke alfa Den stærke St'euslter, P. l. l 
og omega 111. v :e1"C fabriks- vet.ernn. W:llfridson, der indtager 
k<1rer o.r! (å alt materiel stU- der for l trodicpladsen: • Jeg kender 
let til ritdlgh~.. sæt- ikke b:l~n p;.i. Rill(( DJUI."!'-

Egou $\'ll.lllloll. 39. \'U'rk - land. men det er hellcr lk.ke 
stedsejer i Øm VI-d RO!lltildc. t så nfgOJ-ende l rally ~ 
er sil begcJSli·ct lt'r )de lire- Og ]Cg kan garontere tor, 
hjulL>des s pce<l ll'liY•. rnlly Bragende lrtltm!fn j at Martin Sch:mche ' 'il fa 
cro.<~>, al lu.n i {t.J' deltnGer l kamp til st~en. • 
~:~.mti~J~e J1 t-tiJ'O!)IIlTlCSter- A.•gc :\f" tm•"'-"'·-'"1 Det er ! 1. dh'i..~on. der t:eller ca. 
~!wb:>ufdelmgcr i 2. division <: n hertiS kbsform. . m~<l t!O d.:lt:~gere, kommt:T rum-
(GT-kla.'IScnl. og han er; gorarw \'I l Cnidc • llmm~ sltcrn.e nok til at $pille en 
,:;pændt p;.l konkurrencrn p6 · Smll4:. I>cr ~ btlcr b:lnen ttndcrordnct rolle. me-n dN 
Ring DJ • tr~land på s•:ndag, hele Udt·n, oz ske-r skal allige,·el bli,·e s~n-
h\''Or hlln st iller t•P mL-d sm u::IAntl!elJgt nosct. De! er dcnde at følge bL n. Koj 
Porchc !H l Carn:n. netop den huru•~:g~e~t~~~ Knudsen og Carl Erik Clui-

ling, dCT l:''r .SI sten:ten. der med B)Mn 
F 4 l d populær - det \'il Waldeg'llards Escon (:!50 hk) 
ornem · P a s pa Rm6 DJutsl~nd. kr>rer sin hurtigsU? 'ogn 
SJ<l'll~t..•tck ron. dt·.r tJclliger .. l l d, n •s tor~ n()g('n.:.inde. 

Kæmpechance for Ri Djursland 
•Det er en kU'mpt'C•h:tnC'e st(oro l mot""n~porten - dl·t gLl'ld,.,. 

•11J, dl•it·i~ l;na td <'llt•r ~nid ror l i f>\'rigt Mde Ring DjuT8lllllcl 
os. Vi kf•n n ·ell ikk~• nt'l r<'t ·l Olf J yU.md:!ring<n. Disse· 
mcl(cl lll l] l'• ,. op t·ncl ciCfln<' og,. uven•iijelJCr bliYt>r u!soren· 
rcm~C' lfldt-l ing af l'u•·opnmt'• · P'''"'''"g tlo fQr in:mlidcn.~ 
~ktok~o~llqt 1 mlly rro~. eJer så 
har F!S.'\'s f<>•·uemmc bld ~kull(' bunl'n h'"'e ruu- Familierabatter 
~ttruJpcl, •>>e hd!! dn ikke ll)!heder lt•r n en (asi 
karo lm•k kl> full<, .:! kun Jell l t><•",tunddt-1 uf l .'\r1'3Iljfl'lrcme Ct· drukkft l 
raktt~J< lkltc Sl', hv11<1 ci('J" ,\ubcrtin-O,h<>lm: Vi fik økon<·misk :nd.. hvis t:l. 3.00() 
kaJ). , I{Ode .kat•aktE'rorc l J'OIPP<It• l nwnncsk~ kommer på ning 

U li i k Aubt-rtin-Oxholm.jl!·u ••·a tcnt- ·., 011 vi DJw-:sl.and på l\i1ndl4l, mt'll 
mitta tt\'rlH l• clrr :11 Rm11 hil t nu r j'llfrt d<' lll.•r l iri L-d da'n IOrn.:mme kvatitl't 
Diu~l.ah<l. •t3r på :>••nd nq l , v11r. Il<·t er rakt! k el- t l':r·kkt'll •lt!r nok endnu tit-re 
spid•n fur r\et ~lu-si <! C•l: 1\'r f~ld (or V>, håber me~nCo;ikt r tiL Bl::tndt IUHtCl 
fvrn••mmr,n.~ tl<t oiOrfiiX'r t!.u - l••t kUJihl' und;::\ bl. a. P-' I:'C'lJ!1cl • .r d.., 3tx-·dcl!t: (a-
t;utt:<·mPnt ,,,..,.,,,,ulm(! l li• ,.._ , n• rv.·r. VI hil b. r u l ! tr. !li('r.•U.~!tcr. m. n Jo r to:-.~tc 
vil!, 11!\r Eun•r>e q sl•rnPIX~tt· 1 ur:"' ~vlll<', •• t Il&;<'· l ;:::-ng fo•~•>1wr ~~g nwd pA 
ro Ily t'I'O!I""f:,-.. • ,. \.a:, •, r 1111 Ug t t U Rn.g Djur•l;md. 
ud t en ny t:ll-r.;!\l t~llnl l lll<•lor$pol1 l e;h 1d v ln i <·~Sl'n for I'Uropllml!· 
t,.\.Je l 1 \' ,.;1'11 llllt.n l.<u-d· uta. ••ntalll't :.! l\>b s.k .. l nc1 ~k .. b:w.dt:hnl:·~ h .. r \'lt'-
\'0~)1<' Ul' .! ,ctl'.{~16n tO'l'- fk .. lli:r stør· l r·c-t atar tr:~ udt nt:,:1() k .udl'~ 
'' ·:(ltl' r n$se <1 1 ug blste d llfl$k ug n o !'li k TV 
Gode >> karak\ere.-1 · St;nt. t't vs ~pa;· t.r<r mol:lr •.-.toi -

' l ~ft •JIIkt'l~-:;. •n•n h!.,.. T:V 111eod eget 
1:1*-'! ••:tiiØ,_ll'f nl•u: I<;.Jil!~ jp?l ~~~ hold. 



Paul Klrstdo spænder mine atavlel' inden star~o på Ring 
Djursland. 

Her forklarer den nordiske mester hvordan koblingen akal 
bruges på raceren. Den hold~r mwimnlt tl1 Rre timers køi'Sel. 

.. 

Min søn St.ee:n Jr. givu mlg hjelm pl. B.a:n var overbevist om, 
at historien ak:DJ le skrives fra en ho.spltal53eng. 

En >>romru1tis << tur 
o • 
a m urs ru1 

Vor medorbe,jder har forsøgt sig som 1T-kører 
- med den nordiske mester som instruktør 
Tekst: Foto: 
Steen E. Schmidt Jens-Kristian Søgaard 
- Jeg skal nok tage den med ro. Vi kører bare 
~romantisk«. Det er jo ikke noget væddeløb, s~ger 
århusianeren Paul Kirstein, nordisk mester i road 
racing i 350 cem-klassen. Stedet var Ring Djursland 
forleden. 

Ideen til at prøve en rigtig fuldblodsracer opstod 
nylig ved det intemordi.ske løb på Jyllands-Rløgen. 
Jeg er naturligvis motorcykel-entusiast, har ejet flere 
forskellige, kørertw på en lille MZ'e.r. 
Men indtil forleden var en 
Norton Commanda på 850 • 
ccm det hidsigste, jeg havde 
prøvet. - Så bliver du nok 
forskrækket, nAr du fyrer Løs 
på Yamaha'en, var Kirsteins 
eneste kommentar til det. 

Frii.IIZ Kroon, motorcykel
forhandler og aktiv roadra
cer, stillede beredvilligt en 

Yamaha 350 TZ til rådigb~ 
Desuden kørerdragt, stDvlcr 
og hjelm. For det gælder om 
at være godt polstret. hvis 
man skulle nstå af« på en 
asfaltbane. 

7 5 vilde heste 
Men først lidt om fuldblods
raceren. - Den vejer 109 kilo, 

.. ~- .. 

fortæller Franz Kroon, yder 
75 hestekræfter og dens of
ficielle tophastigh~ er 260 
kilometer i timen. Men den 
kan nu nok kere lidt hurti
gere. Vi har sat en 14/36 
georing på. Det posser til 
Jyllands-Ringen, men her 
skulle du hove haft en 13/36. 
Da det nu er første gang du 
skal prøve sAdllll en, valgte 
vi imidlertid den anden gea
ring, for det knn være r;vært 
at undgå at komme i slinger. 
nAr du kommer ud af svin
gene m~ en 13/36-gearing. 

Børnene vor ~lvfølgelig 
med. for de skulle, som de 
sagde, ••Se mor blive enkeø. 
Min søn mente absolut, at 
denne historie skulle skrives 
fra en hospitalsseng. Så galt 
gik det nu ikke. Det er sjæl
dent, at der er racerkørere, 

", ..... ", ... ;.. . . .. :.;.. 
.... . '}·'' :-:·· · 
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Den nol'Clilke 
matergiver 
gu.Sldan 
atdlede ma
sldneoogsl 
for mls, men 
meremodmin 
"Uje end med. 

der kommer til skade h~ 
hjemme. På Jyllands-Ringen 
nylig var der fire styrt. Det 
så dramatisk ud, men i :ingeJil 
af tilfældene gik det ud over 
andet end de kostbare ra
cere. En 350 TZ kost~e sid
ste år godt 40.000 kroner -
og det er jo altså uden afgift. 

Inden st.arten forkl~e 
Paul Kirstein: - Du skal 
prøve på at bolde den på 8000 
omdrejninger og opefter, Sl 
tager den rigtig fat. Vi skif
ter normalt gear ved ll.OOO. 
Og så lad være at bruge 
baghjulsbremsen. Kun for
hjulsbremsen. Og pas på, for 
den taGer hårdt fat. Du skal 
bare lige rore den m~ et par 
fingre. Nu kør~r vi et par 
om~o:angc os så hold dig bare 
i første gear, indtil du har 
fundet ud af, hvordan den 

virker. Og kør lige efter mig. 
så du kommer rigtigt ind i 
svingene. 

Der blev hældt fem liter 
•safh på maskinen, som var 
lige det mindste til mig. Eller 
jeg for stor m~ mine 192 
centimeter. Det var ikke helt 
nemt at finde den rette kø
restilling, idet man jo på det 
nærmeste ligger ned på den 
slags motorcykler. Men det 
lykkedes, og så til starten. 

En raket 
Racerne er ikke fursynet 
med kikstarter. De skal 
skubbes elle:r løbes igang. 
Jeg blev skubbet - og lrumle 
ikke få den i gang. Man skal 
blot slippe koblingen et gan
ske kort øjeblik uden at give 
gns, og så skal den stnrte. 
Efter en del fonsøg kom den 
igang - Franz Kroen havde 
iøvrigt kort forinden lulrt et 
par baneomgange, idet dæk
kene, som er uden mo-nster, 
først tager ordentlig fat i 
n$!' alten, ndr de er varme. 

Jeg kmte o.fs~ i adstadigt 
tempo og kunne ikke rigtig 
forstå det her med alle de 
mange hestekræfter. Der var 
ligesom ikke rigtig noget 
træk i den. Så ltikk~e jeg på 
omdrejniogstælleren, som 
viste, at den slet ikke var 
oppe i det rigtige område. 
Det kom den pludselig. J eg 
vil skyde på, at det må svare 
til nøgot af det samme som 
at blive skudt af sted m~ en 
raket. Forbjolet le~e, så 
jeg~ ned. og d gik det 
derudaf pO .. romantisk« vis 
i baghjulet på Paul Kirstein. 

Det gik egentligt helt &odt, 
så efter cl par omganae i 
fonte gear - der er 6, og den 
kllll køre op ti1140 kilometer 
i timen i det første- skiftede --~----- -----~.....0.:. 
je1 til andet. Da jeg atter gav 
gns, le~e forhjulet endnu 
engang. Nu syntes jeg. ot det !'"""o--

l AV!§". d kli 
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~M i rhllycross bliver 
en af årets helt store 
motorsportsoplevelser 

\ sådaner ~.... ___ .., 
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Aagv Msc.h iassen ses ber ved den 3,2liter Porsche, som ba.n 
sknl køre v&d weekendens EM-lob pJ Ring Dju.r;,Jand 

EBon Svanbolt liuc i oi&-_ 
blikkeL pJ en fjerdepladø 1 

silllda~ 

EM-Lebet l rallyerou p6 
Rina Dju.nland l weekenden 
bar alle muliltheder for at 
blive deo øtarste motor
sportsoplevelse pA daosk 
jord i lange tid u. 

Det er ikke hver dag, dan· 
ske tilskuere har lejligbed til 
a~deo euroJ)'Ciske elite in· 
den for en af mot.orlll)ortens 
lllllnge. forskelligartede 
grene. Nu kommer de alle til 
~ Djurslagd som delta· 
gere i 6. afiafing af Er:n·sc· 
rien i re.llyerou. En II:Wl 15 
11r gammel gren af den inter· 
n.at.ionale motorsport. 

Nordmanden Martin Scbancbe fører i øjebliklun 
men hilD viJ som pli billedet bli"'B bA.rdt presset~ sondag 

Det !ftore spol"gsmt\1 vil sil 
vrere · hvordan vil de dllll· 
ske korere klenll sig. 

Fol'eløbig er det gået over 

soD i Porsche. 
Løbene starter kl. 13.00 på. 

sond~~g. meD allerede fn1 tid· 
lig morgen bliver der noget. 
at se på for de mange til· 
skuere, der b11r meldt deres 
ankomst.. Ikke mindst fra 
Tyskla.nd, Norge og Sverige 
er interesse-o enorm. J djsse 

~~ .. .-u .~~ 

lende er rallycross en af de 
populæreste sportsgrene .. 

Det var Ulrik Aubert.in· 
Oxholm. der var først her i 
landet med rallyeross, og 
honB intereSse 011 ent.u· 
sjasme er kronet med en nf· 
deling af EM-serien. bvor 
der keres llleb i år. 

1100 KØBENHAVN X 
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al forventning for Egon 
Svanbolt, Øm ved Roskilde, 
der bar deltaget i de fonte 
fire EM-lob. Han Liøer sor:n l 
nr. fire i GT-klassen for le· 
bet pA søndag. Han kører 
Porsclle Cerrere. Men store 
forventninger stilles ogafl til 
•jordbanekongen• Aage \ 

udkl.lpøt Horsens Folke~ag JUIO 1980 
?)700 Rorun.•. tkn _ -
1\ihir:-anch·el~ ude.ø aøs•ar 

M.athias-aen, Viborg. der bar 
fåat stillet en bollaDdsk 
Porscb.e til råcligbed af sin 
spotlliOT, bøjiUle:rlirmaet 
08.Dta::l:. Aage Mathiassen 
bar vundet alt be.r i landet i 

der ikke ke.n deltege i dette 
FlSA·styrede løb, fordi bi· 

sin lille •Nuse.r•. NSU'en. \ 

len er for gammel. L ________ _"----~-----~---' 
Volvo satser 
millioner 

Også den dygt.l.ge Carl 
E rik Cbrist.e~n, H andeta, 
b.Br fået en virkelig konlcur· 
rG'ncedygtig bil t.il dette 
tl'toTe lob. Lebsa.rren.gor Ul· 
rlk Aubertin-Oxholm har 
hentet verdensmesteren 
Bjoru Waldegaards Foro Es
cort RS 1800 til Ring Djurs· 
l.an.d. E n barsk sag med 2,1 
liters motor. der udvikler 
omkring 260 hk, eller det 
samme som den dobbelte 
oorske europamester Martin 
Scb8Jich.e bar til råcligh:ed i 
sin vinderbil de sidste to år. 
Per O. H ansen, Ringsted, 
økaliDllll oga! læ gge mærke f 
til. Hans Vaux.hall Cb.e
vettte 2600 IV· 6 bar den 
samme effekt, og Per G. 
H ansen bar på. d et sidste 
v ist særdeles gode takter. 

Weekt"ndl'm EM-løb i raUy 
c:rou på Ring Djursland ml 611-
ve ~cts bilJob. D."'''m ing('D 
t~1vl. &Uy crou er m~'get 

Jp.l.'nd~nde for tilskuerne. Der 
•ker noi:C't hele tiden. Det er 
fdkti~ •J>Wdw•y på fire hjul,
dcr buver afviklet pA en snoet 
godt 1100 meter b~ne. der e f. 
V<kslrr mi?Uem asfalt" jord og 
gJ'UI, 

De C!anu~ k.oere må have 
~:ode muligheder f11r et give 
pubWrum code bplrvelser r det.
te hru: aelskob. Egon Snnholt 
har bcvaat al det kan ladl! 11g 
gøre men ogs6 • J ordbanekoo
ccn• Age Mathiaren, V1bors vil 
være opgaven vokMn. Dut ••m· 
me bliver tilfældet med Carl 
Erik Christenm1. Bandt!t.l, der 
her lAet arrangøren os Demk 
ShrU til Ilt ll!:io BjØ7n Walde-
gu&J d:a bdl:ic_.r..UJ crou bU. 
Det er en barsk f ord l!!:scort RS 
1800 magen t il Marun Sc:h anches 
Foid E11<:0rt, der har omkn~ 

rally -cross .~QOO Ra11åcrs, dt!n 6 JUNl 1!10 

H ved er raily-c:roM? ~\ 
•t>&øamAI bllvt'r -helt &iklu :n. 
• tlllet al man.ge mrngokr r før 
6. aldiiling al .EM l rollycroas 
pl Rillg Djllllll1111d pl I!ØD.dag. 
FuLlak er dot spoodwo;y for 
lirehjulode køretøjer, men un· 
dcrlnget. er skiftevis asfult og 
gruejord. 
I EM~ koros der i to 
ldM8CI'. Standardvognen op til , 
gr. 6, og i GT·klMsen. Det er 
hl'.r, man 1M!!' bilor IIOJD Por
achc, Lanelo Strår.os. Lo.tus 
Esprit., Renoult Alpine m. O. 
r standardvognklnssen er det 
billlr II()Øl Volvo 843 Turbo, 
VW Gotf GTI Turbo, BMW 
a20, VW 1303 S Turbo, Alfa 
Romeo GT A. Fon! Fioeta med 
BDA-mocor, Ford Eacort og 
V 11uxhall Cbevette. 
Banon p6 ~Ulllland er 
p6 1210 meter. og tiiAkuernc 
kan so bilerne næsten hele ti· 
den. 
Rallycroas er den eyeste gren i 
moc.orsport.øl:l . Kun 16 år glliD
meL Det var en engelsk løbsle
der, der som t.ilskuer besøgte 
Rallye Monte Carlo. Han men· 
te, dot v11r synd, at lilskuerno 
sA sA lidt til rallybilerne i bier· 
gene. Da han kom tilb11ge til 
Englalld, forol.agdo han 1m ny 
Ide for sin klub. og den blev 
modt.aget posit.ivt. Det første 
lob blev øiv'ikle.t på Lydden· 
Hill, og clct b løv en enorm suc· 
æs. TV var di.rokte på. og mil· 
!ioner så den nye motorsports
gren, der fik navnet raUyCJ'O!!s. 
I dog, 16 år e!ter, keres der 
om europamoeterskabet l de to 
k l asser. Der afvikles tro kv all· 
fikationaheat, hvor det drejer 
sig at køre så hurtigt som mu
ligt. Kun tiderne er afgørende, 
idet de to bedste tider lægges 
sammen. En kører, der f . eks. 
er uheldig i det ene beat. er 
ikke fortabt af den gnmd. De 
bedste tider giver plads i A· 
finnlen, og derefter i B- og C
finalerne. Vinderen øi C-finalen 
går videro til B-finalen, og vin· 
deren af B-finalen går ind i A· 
finalen, hvor vinderen ber er 
dageo.s vinder totalt. 
De mange heat afVIkles bur· 
tigt efter hinandm1, så. tiJ. 
skuerne hele tiden har noget 
o.t so på. I kva.lifikatioo.sheate
ne keree tre eller fire omgange 
og i finalerne fem ellor seks 
omgenge. ~ 

Speedwaysportena hurtige af
vikling har haft enorm 3uccea, 
og det !!r nillycroas-sporten 
Clg8å. I udlnndct hor rnø.n ofte 
langt. flere t.llakucro til diiiiiC 
t11b !!Ild t!l t:aditicmelle bone
lob. Flere og flcro fobrikker 
1111tser på ral.lyeron. I flcro 6.r 
har det. været skandinavillke 
klrrllre, der hlll' været t.onean· 
,Pvende. 

" EM BLIVER. EN 'TI"/ 

SLAGS EKSAMEN 
Ri-ng Djursland får også EM-afdeling i. 
rallycross næste år, huis det går godt pa 
søndag 
Speedway p6 fire hjul kaldet 
roUyeroa.~ populært. PA aon· 
dag præsenteret Europas 
ob,olutte topnavne i denne 
relativt unge, men efter· 
hånden amrdelei populære 
lobdonn ror dd donske mo
torsports-publikum. 

Lobalecler Ulrik Aubertin· 
Oxholm har sikret dansk 
motol'!lport et intornBtionolt 
bUl stempel vod u 111 
overdToget orrBnKementet o f 
lm sr lait 11 afdelinger, der 
tæller med l kompen om cu· 
rnpamesl~rekobet., t il Ring 
Djul'!llnnd. 

_ Vi er også tildelt en • 
afdeling af det mCIIlel'!lkab, 
der skal kæmpes oro næste 
Ar men med den klausul, at . . . 
vi p6 rondog v1ser, VI magter 
opgaven, siger Auberlin-~11· 
holm. SA det er foktisk hdt 
af en e kali men, vi skal op til, 
men jeg foler mig sikker på, 
vi nok skal klare den. 

RallycrOGS er en særdeles 

er det dominerende bilmær· 
ke, oc hvor nordroand~n 
Mo.r tln Sc:hllnkø jagter IlD 
ucdie EM-t.itel i t.n2k. Den 
aJlden klaue er GT-klassen, 
korerncs forelrulene VIJillll, 
hvor Danmark nok ha.r sit 
bedat.e bud. Egon Sven
holdt, 39-Arig værkflir er fra 
Roa.k ildc (Po~he) er nem
lig placeret på en 88mmen
lagt C]erdeplads 01: abeo!ut 
bland t favorltwrne på Rmg 
Djurelattd. l S"pidsen før 
femte ofdellniJ er oatriger:J 
Andreas Bent.t.e. 

allan 

~ • ..... r • .",..o'" ~ 

• 

publikumsvenlig . f<?f'!D . f~r 
motorlob, og den 1mtlall\'fl· 
ge tobsledcr håber na~ur· 
ligvil! pA et atort ryk-md: 

fJ41dlp ,., Ekstra Bladet 

Når det kores pA boner • 
Sverige og Vesttysk.lund, 
kommer der ofte op imod 
20.000 mennesker. 

- Svigter publikum dette 
arrangement, er der ikke IlD· 

det at gore end ol begynde 
helt forfn for al finde ud af 
hvad der sA er tilbuge, som 
kån interessere, aiger Ulrik 
Aubertin-Oxholm. 

Det er femte afdeling af 
areta EM, der o.fvlklu ~ 
Ring Djursland. Der kores • 
to klo.sser, nemlig alun· 
dordkl.asaen, hvor Volvo 343 
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Vdldip at Fyns Amts Avis Den avcnskt rnlly-kl•ngt RJ-•rn \\ aldr.aard 
bil - en F ord F..:;ron RS \i)IJ(l, der kan 'li 
250 hk - alal ~lwue ro dAnSker ~u•<"t ' l 
E M i rally-cross Dennf' er neml ag tal lt-Jhlt 
heden lejet af Ring Ojur:<la.nd~ lohsorrang.lr 
Ulrik Aubenm-Oxholm, OG dE-n u ol kor<'S af 
den 37.Arigr C11rl ENk Chris~n•n f m H11n· 
dest ,.ed Hobro 

5700 Svt!ndborg. dm 
Klldt.aulfhtt.• uden anawar 

6 JUNI 1110 
Kaj Knudsen, Albe:rts· 

lund, i Volvo 343 T urbo 
kor:nmer med Danmarks bur· f 
t.ig:ste Volvo. Netop i d.en.ne l 
klasse . st.andardvognsldas· 
sen · bliver der hård kamp 
meUem den regerende euro· 
pameøter Martin Sebencbe 
og hele det svenske Volvo· 
team, der i ir virkelig setaer 
millioner pil denne gren af 
ma,torsport.en. Med kørere 
110m Per·l nae Walfridson, 
Ande-re Hult.qvist, Berie 
Carlsson og Per Engeetb vil 
Martin Sehancbe ikke fA no 
aet. roneret pil send~ 
Scba.ocbe fører EM· øene 
lmebenl. foran fire Volvo 
kørere , mena den øst.rigsk 
kører Andreas Bent.za 1 Lan 
c ia Strøtoa fører GT·klaaae 
foren sidste Ara europ 

Hele den turopæWte eiJ~ er 
talm<'ldl· med ~olvo-t.amrts 
dy111Jge kørere i $J1ldscn, og nor
'l<o MnrtJ.n Schnnche. der k.crr«M" 
f'or d EscorL Han fører urien l 
dl viSion l, d-vs. for st.andard
V\)gne, foran deJ fire Volvo-ko
ro:r~. Andus Hultqvi,t, Per-ln
go Watlridu on, BC.r)c CarlSson 
Oll norsk e Per E.ngacth. 

255 hk p' bacl\julene. Kaj 
KnudS(;n. Albertslund. der kil'- r---~-~~~---------~-----..J 

Dermed kommer han i den h lll'hjo."Ste bal. 
b.an endnu bar kol't c,rl F.rik Chri.ol~noen 
Iau ~ sidste l O l r vært· l blandt d t' bods t e 
jordbane-korel't' hl"f i DMmllrk, lel" e>m hen 
prir:nært er med for e jo v. 

- Det er faktiu lid t at ,,n(d rom, der 
hl'rmed går i opFyldelse, og EM&b,,t bli\'l'r 
afgjort min bidtil øtøn;te t'pga~. Men jes 
hlber aelvfolgol~. n kan indfrlde forvent· 
nin1eor, der er alUlet ved 11t leje cllnne super • 
hurtigt ,·ogn, eipr Corl Erik Ctiriatf'naen. 

øt.er. svenskeren OUe IU'IIelt' 

r GT -k In s ~>en f ører And r "!! as 
lkn1.7.a , Østrig, t en LøJleia Stra
tos. foran sidt~ ltN !:M-mct~l.er 
Olle A.rncsson. Svrrlae i Por
llehc. Her ligger da.nske Egon 
Svanholt., ØM SLntationelt p4 en 
samlet fjNdoplads. Der er om
krang 60 kørere tilmeldt l st.n
d~rdvognskla~Sm os lS-16 kø
rere l GT -k lliiSCn. 

Martin Sc:hancke, Norge, har 
vunde-t EM M sldsw to 4r og han 
~at..,.- pi at !!Øre det til •hat 
tr1ck•. Hans b1l har vænt i Eng
land i den sidslAt ase ffff' at blive 
rcnovt'l'~ 100 pct.. Ol Volvo-kø
rerne- har op& last i ovnen til 
dmne nqnke lastvo~jer, der 
.n ud til at bli'fe en hArd nød at 
knatkke lØD-

rcr Volvo 343 Tur bo aom det 
aven1ke te amt b tie-r , har Vll\'T'et 
uheld ~.g J de første lob, men han 
kunM forleden oply~e at der er 
fundet en væmmelig fejl l tur 
bo-sy.wtn~ 10m a.ltll S.kuUo 
g.lvt hara bil de sid • te knrftC1'. 

Lebene star\t'!' kl. 13.00 olen· 
dag, men ollerede fra kJ. 9.00 
sondag morge-n bliver der noact 
a t se på. Sa.mUige biler skal am
nem den obUaatoruke træruna 
os&Jdta~. DA U a ~~ekrrnnat 
kan iøvr1at oplyse et det tr før
st<: gang •lden 50'erne, at der af
vtld.,. ~EM-løb p4 densk Jord 
under P'lSAs re element. 

Norsk TV skal sende omluinc 
$0 minutter fra løbr.le. Danilt 
TV rt~r med et bringe &)'Y· 
01 te minuliAtr scmdaø aften. 

lr.e 

04./Jp tZ1 Ekstra Bladet 
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Det er i aomme type b il, at nlfl'dmanden 
Martin $clumcbo hør vundN Io:llf·t i\lrn i de 
aidete t.o Ar os 1 ojeblikkt!l ju~ el n uedle 
triumf i træ k. 

()pien lUlden dan&lr. korc:r til mull&Md 
ror mater ielt vere biADdt de 1 Celtet.. 
Aage Malhi.uen. Vioorc. " ''"' d .. l .. l 
NSU-TT, men den"! ml ik bruc" l 

ollic:ieUe F."\1-=an bar inpi '!Jd, ta~ 
bt ven em · , kuntt dap bal 
~e kører dNI.~" 
en Ponche 936. 



r Før S. afd. af EM i rally eros s: 
~~~ 

n e er 
Motorsport 

Molor Klub. som skal lose eu 
kæmpemæssig opgave. 

- K.t det på bare et 
Af Helge Laursen ptmkt, har VlKort både fer

stc o& sidste EM-lob 1 rallt · 
- Hvis dette her ikke l)'k- croa;s, erkender Ulrik Ox• 
kes. hvad er der sA Ulbage i holm. Den internationale 
bilsporteo. som kan vække motorsportsorganisation 

- Ly kkes det her ikke, ved jeg 
ikke hvad der er tilbage, siger 
arrangøren før løb p å 
Ring Djurslp.nd 

' -Martin Sclw.nche, Norge -
førltT starnlardvogmklaasen 
i nn Ford.Etreort BDA. 

pubUkUJDS interesse:? FISA har en obscrvatgr på 
Ulrik Aubertin-Oxholm. banen. Den »karakter« han 

j h:lbsarrangor pA Ring Djurs- giver os er simpelthen afgo-
1 land, er ikke for godt vtiDt rende for, om vi ogsll kan få 

1 
med hoje tilskuertal. Svigte.r en afdeling af europamester
publikum også på søndag, vil skobet næste lir. Det håbeT 
f æreiselsbetjenten f m Ko- jeg naturligvis, bl. a. fordi 
benbavn alvorligt overveje banen er udvidet (1210 me

l sm fremtid som løbsarrao- ter) netop med henblik på at 
gør. opfylde internationale krav. 

KL 13 åbnes portenefar det Den storste klosse ved 
størst.? internationale bil- EM-afdelingen sondag bliver 
sportsarrangement i Dan- den såkaldte Dh-ision l -
mark 1 årtier: S. afdeling af standardklassen med om
europamesterskabet i rally k:rin& 60 deltagere. 

-~ - --
. ..,..... ~ 

·,ø.. • 

l 

cross. Alene starttidspunktet< Nordmanden Ma.rtio 
er usædvanligt for løbet. På Schanehe (ører EM-kAmpen 
SI"Und af helligdagslovgi\•- i en Fo-rd Escort BDA. En 
riingen måtte Oxholm ind- tilsvarende vogn har ,sllell i 
hente den lokale sogne- Danmark lejet til Carl E. 
præsts •velsignelse«. Uden Christensen, Handcst. Vog
den ville politimesteren i nen har tidligl!re kort ralls 
Grenå ikke dispensere fra med ingen ringere end Sve. 
loven. der siger, at dcn slags riges Bjørn Waldcgoard bag 
arrangementer tidligst må rattet. 250 HK- og sA mange 
begynde kl. 14 en sondag har jeg aldrig prøvet at re
eftermjddag. gere med for. Jeg glæder mig 

Kaj KnudsC1U Volvo 313 turbo undl!1" $id$te løb pd Ring Djursland.. Problemerne med 
turboladeren et Q1lervundeL Nu kører den stærkt, lover ho.n. 

SA længe kunne arrnngo- mægt.lgt,5igerC3rl E. 
ren ikke vente. Arrangemen- Standarc:l.ldassen bliver f 
t?-auimpeltbeR !-ør~ tiL...ø.~utær.kt.dom.ineret a.f e~ 
at kunne ;Uvikles indenfor mass.ivt Volvo-forsag p! al 
normale tidsrammer. Der er vinde ew-opameslerskabel 
blmeldl sA mange korere fra med en turboladet version af 
hele Europa. at der ikke 343-modellen. Fire vosxre an
bliver et ledigt minut på melder fabrikken i CHitebor~ 
banen for sidste fin.1le, og med virkelig rutinerede- og 
der bliver ikke mange ledige næsten professionelle kørere 
minutter lllrdag og sondag bag rattet: Per-Inge Walfri.d
ior den st1>re stab af frivil- son, 30 år og rally-\-eteran. 
lige officials fra Djurslands ~er dobbelt svensk me--

-

ster og regnes for at være 
Sveriges bedste rally cross 
k.orer. - Barje Carlsson, 35 
år og ligeledes gammel ral
lyk.orer. Vandt NM sidste år 
for Volvo. - Anders Hult
qvist, 26 år. Har kørt alt lfge 
fra go kort til moto cross og 
regnes til elilen i Sverige, 
sclvom han ofte bar haft' 
uheld i de afgørende finaler. 
Er i øjeblikket på 2. pladsen 
i EM-kampen. - Per Eng
seth, 30 år og fra Norge. Hnn 
er norsk bilsports mest vin
dende kører i de sidste 6-7 år. 

Flere kørere starter i den 
samme type Volvo 343 turbo, 
som de har opbygget på egen 
hånd. Det mest interessante 

, 

J Aage Mathiassen, •Jordbo.Mkongen•, fdr en drøm opfyl.dt - at køre Porsche. Her 1!1" han 
med. afløserenfor •'Nu.ser... -

7 
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navn i den forbindelse er den S vanhol t, Roskij:de. der 
40~å.rigo Kaj Knudsen, Al- overraskende ~å 4. plad
bertslund. Hele vinteren har sen i EM- kom med sin 
han brugt på i samarbejde Porsche Carrer . 
med Danmarks vel nok dyg- Spændende bl,iver det at se 
tigste raccrmckaniker, Car- .. jordbanekongøn" Aage 
sten Bryde, at opbygge en Mathlassen..-J- 'Vlborg. der 
Volvo 343 turbo til ral!~ kommer _..ud ~t k.ore i en 
cross. Den har voldt: knudgP tilsvarende Por.sche.. A~. 
i irets fors te l.øb,-men nu ~r "-iYiatbtlrs~t.'l!b "!!drr ~-n<ll'(~ 
d.en. Fejlen lå i en lille ventil uløseligt knyttet.ttl "Nu.seru, 
i . tur~oladeren. - ~t det hans lille lynrappe ~SU, som 
v~rkelig .er en speoel b~, han i årevis har phsset Cif~ 
v1ser KaJ Knudsens beskri- plejet, så den var en af 
velse af, hvordan den skal jordbonernes hurtigsle. Det 
køres: Turboen sorger for et er den stadigvæk, men da det 
meget højt drejningsmoment nu er over S Ar siden produk
på motoren (35 kgm) så med tionen af modellen ophørte, 
en speciel baghjulsgearing kan den ikke længere deltage 
foregår det med start i 2. i officielle mesterskabsløb. I 
gear. I resten af heatet veks- stedet har han lejet en Per
les. udelukkende mellem 3. og 6 che af hollænderen Andre 
4. gear! Albers. der i GT-klassen er 

»Nuser« blev 
for gammel 

I går var 14 vogne tilmeldt 
den store GT-klasse, men 
Ulrik Oxholm garanterede, 
at der ville >~blive fundet« en 
deltager mere. 15 biler er 
nødvendige til stnrt, hvis 
man skol uddele maksi
mum-points efter løbet og 
det hor ikke været muligt i 
de fire første afdelinger. 

Klassen har to danske del
tagere med fint! muligheder, 
først og fr1rol10E!st Egon 

atly-cross : 

en af de hurtigste kørere. -
Det er som ot få en drøm 
opfyldt, siger Aage Mathias
sen. Jeg har altid gerne villet 
pro~ sådan en vild Porsche. 
Sidste år besluttede jeg, at 
når "Nuser" ikke kunne 
være med mere, sA ville jeg 
heller ikke, men del her skal 
nu alligevel prove:s. 

GT-klassen fores i ejeblik
ket af Andreas Bentza, Øst
rig. i Lancia Strøtos foran 
Olle Arnesson, Sverige, i 
Porsche og Heinz Bubetz. 
v esttyskland, ligeledes i 
Porscbe. 

Første EM-løb 
på dansk bane 
Den internationale elite modes til 
sondagens storløb på Ring Djursland, der 
som den første danske bane kan køre EM
afdeling i populær gren af banesporten 
En l'nllg dansker, Egon Svan
holt , Øm ved Roskilde, er 
m('d sin hurtige Porsche Car
f'('ra '('d at blande sli l topop
goret om curopomcStt1rskaoot 
l rally·crO!;s. 
r~or remte afdeling. der kores 
sondnll på Ring Djursland 
som rorst.e EM-afdeling på en 
dansk bane. er Egon S\•anholt 
placeret på en fJerdeplads l 

~
T·klns&'n efter ostrigeren 
ndrcos Benua 01: t>\·en&ke

cn Ollc Arnesson l hcnholds· 
Is Uutcin Stratos Oll Por· 
h e 

Endnu en dansker. Kaj Knud· 
n, AlbcrUJw1d. l Volvo 343 
rbo. har med Iigneneie suc· 

es været med l d<' for('!låcn· 
e ufdellitger ar C'uropamc
terskaoot og sti lier nnturUg· 

'b 011~ op pA sondna. h\'or 

belll!C jo sft nt s1.11e er på 
hjemmebane. De får selskab 
ar hl'lt1 den lntcrnullouale ral· 
ly-cros.s--eUtc. h\'Or Vol\·o·s 
tcnm besatte de to forste pla· 
cerluger ' 'c-d ~ . nldeling i Ftn· 
lnnd ror nylig i overværelse nf 
it1()(1 til>.ku.~rc Vinder blev 
Sq:rlges Per-ln11e Walfridoon. 
der er nr 3 l den samlede stll
linll. foran teamkammE'rn~cn 
011 landsmanden Anders 
llultQ''Ist. der er nr. 2 i det 
sumlede resuiLUt ener de fire 
afdC'IIngcr Bc!Uil' korer \'olvo 
343 Turbo. Oll blandt de ft'm 
b..'<lst placerede biler l den 
somlede stillllllf er de fU"C l 
ovngt af dcttc mærke og mo
del Bedst placeret er df.'ll 
dobbelte mcsler. Martln 
Schanchc, Nor~tc. l Ford 
EloCOrt RS 1800. 
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l 'o/l·o·s stærke team er m~ i toppen af&\~ l ra1J}--cross 011 kø
rer sandrtg p<i Ring DJursland. Ht:r er frø. T-enslre P I Walfrld
SDn. Bcr}(' Carlsson, Andt>rs ffultql·ist og slddMdC' p<i bug Per 
EJll[st'ih 

Interessen ror El\1-lobel på 
Ring DJur..land har været me
get stor. og lobs.o.rra!liiOr Ul· 
rtk Aubertio-Oxbolm har fra 
Tyskland fdct tilmeldell>e fra 
(lere hundn-de Ulslrucre F'ra 
Norge 011 Sverige har lnteres· 
sen v!l'rel mindst lige så stor. 
og nu bil\ er det loteressam at 
se om dl'! donske publlkum 
også modC'r talstærkt ff'('m 
Den senere tid har i)('SOI!Sllll · 
leue på Ring DJursland III ni· 
ml.ndf.'lllle asfaltlob væf'('t kll· 
tastrornit la' e 
Fro en beskeden start l Eng
land ror l~ år siden er rally-

l 
cross l dna ved at værC' en ur 
de mest populære grene af 
banesporten. oø der er næppe 
t,1,·1 om at der venter en op
levelse langt ud o,·cr hvnd 

l 
det dan.o;ke publtkum er vant 
Ul 
Spee<~way~porte11S hurl.iec at· 
vikllna af sine h{>at.s er over· 
(ort Ul r·•ll> ·cross. der bed.>l 

kan sammenUgncs med 
speed" n)· for bil f.' r J)A Slåltf.'fl· 
de underlag al asfalt os grus. 
En bntbk lobsteder fik Ideen 
Ul rnlly-<>ross e-fter t\t have 
o'•en:æret Rally Monte Carlo. 
h\'·or Ulskueroe ser all ror Udt 
til rall> bilernt> 1 bJCf'ifne 
"u kores der i E'l-scrien i 10 
kla~r. stand.:rnhogne op til 
i"!Pøe s og GT·bll('r Den ror
ste m..cl biler som Ford 
Esrort 011 VoJ\·o·s 343 Turbo· 
t~IUTI med svensk(' oe norske 
rallystjerner. GT·klassen med 
bll~r som Porsche, l.aoela 
Strotos.. Lotus Esptit og Re· 
nault Alpine. Der afvikles tre 
k~·allfik.aUonsheats. hvorn.f de 
io btd.sle tider læøes sam· 
men 08 er a!iorende tor Cilla · 
~rne 
v~ aa.mme lob trores som et 
torsøg en klasse med Fonnel 
V 1300 01 Formel F tGOO, hvor 
blandt andre John Niclæn ov 
Kurt 'ni.Um er Wmeldt. 



-
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kan snyde 
EM-favorit Veteran blev 

årets første 
»superkører« 

Arets fll~t~ , ul)('rk•~r· bil'\ molo l"<port<o-\'t'ter:lnrn Prdwn 
Rrisloffe~n. OdMr. Han fM do(( ikk~ t id til at h\'ik pa l:lur b:\'r
rene. Orn kommende tid Cf' f~ Id t op JMd d~ltn~rcl~ , en r:l'k k<
inlernallonale banelob. drr bl. a. tæll r r i kampt'n om Y~!. 

l)(: n dan··kc motor<port.'""'l. 
~on ._.,. nu 1 fuld ,_,onJ:. m: )Ury<·n 
1 Bo~ h S u p<' r Cup l !180· h o~ r 
netop af gi\"( t d.-~ swrr.n,<·r for 
<at Ondl' .oR'I.o; f<'r.>lf' SuJ)f.·r-ko
rer•. O. t bl~· mcotor!<punn ~1<'
ran<'n ?n-ben Kn~toffl.'rst•n Od
d<>r. d(>f for sm md!-.~1~ 1 I\'SKI' 
bancm~t('rska~r kort li' <:~f rm'Ci 
hredel'slltl< n 

'F'rc\xon Kn$tuf!er!-Ctl i1k h<~Je 
~ points P:s d•· f,>i~tf'ndc plad· 
s~r 1 Cup'cn kom Rall~·k~'r<>re'n 
.lens Jensen . Kalundborp.. m<-d 
:!8 poml$. rranco,·n>ptO\"~korc· 
ren Trod~ Skarup. Nrestv<:d. 
m<>d 21 pomt>; manoo:repro,·e. 
køreren Peter :>1ort.-nsen. Fn:· 
dcrtkuund. mro 15 potnLo; Ol! 
rallyk oreren Tn~:c Bo Jcn..~n. 
()den .-c. mro l o pomt~ 

Samm(·n mo.-d h:t-<il'rHitlcn , 
dt'r uddele< h\'l'r m ... n<'d fro 
r.mrts ul OO\'I·mber. rcoll!..r <·n 
kontant præm1c på kr. :! 000.· t1l 
nr. l u! hJ:t:lp til fortsat at dyrke 
l:' In motorspon ~r :! {:;r k r 
1.000.· nr 3 r ..r kr 500.· c-p, til nr. 
4 Oll 5 <..,. d~:r h\'(>1" en rolln::~kkc. 
Er QT"..rl e n ~r.~n1: va1J!t Ul m!tn<~ 
dem supe,-køf'(>f, k;m man 1kke 
tænr.cre mod t.aAe d<"nnf· uu-1. 
Den !: .. r s;a automau~k ,,dere u l 
m.medcn~ nr 2 OS\'. IX- cup. 
poml5 som t' n ttdhp,N·c S u J)('l'

korer · far lilddt N 1.11Udlcrt1d 
•kkc ~p1ldtc De tælks rru-d. nar 
aret <1' omme. Ol! ma n s lwl k:.r~'> 
· Arf!l!l SlolJX'fkON'r• Her er dl.' 
Jront.lmtt> pram1c-r hcnhold!M.'rs 
kr. IO 000.·. kr. 3 000 •. Ol! kr. 
2.000.· 

Superkot'('rcn for mart.< l>c• . 
lx'n Knstoff~:~cn r.:. r 1kkl• ,,.,.t. l 
Jl h,·, k· p.~l~urba'm:n<'. Scond.o.: 
d\.'n Il mil} <k-Itu)! han med '111 
BMW 1 t·n \1\f-:>fdc-hnll L'''N 1; 

umN pa d('n en.::<'l<ke Sil' ,·r· 
ston<' · baoc. hvror han h~\'de d• n 
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lidklip ut Th isted Dagblad 

770() ThimJ. d~11 :- 1 JUNI 1980 
lilldtenclnl.- uden .,.....,. 

-

', n k• l\(\fl r lo\.Jtt !'u.,v•n 'n 
""'m. ok K< r. 111 (li\IW 3~11 IC.• 'TI 

d~l' • 1 n.:.u k ol Pr• i• ro Kr. tut 
h r , n 1 ~Id• n 1><-nn• .:.,nc: Jlot 
\.ur h 1rcrmc 1 T' kl.111d 

[)t: mi\nl,!• tn1• rn.'ltar.n.d• h'b 
hf·tvrh r ttl J'rf \l4 . , t\ r t tnlh r~t n 
ok l((' k.on d· h.ol!• l pin·' n l )\1 
l••h p.o rir 11 Ino n· h~• 1-! l.ll&, ll.Jl,lr'· 
!.wj :11<•11 l'rd• n Krr l<oll• r•o·n 
~~t ··r 1 ~•r n.tl•rnau .. uwh o~' hun 
har hl ,, rirot 11<'1 <11 ''·b ' ''"' 
fnlc kn·dolo·r '"' "' h< Ila~··· Il! r.1 
c"r~P..'rtHl f\~ t t ~·r( · t ,,uH•\ .1 r k 
>(1'(1 

l 
OS AVIS 

Udklip " 1 Jyllandsposten - Morgenavlsen 

.Y.'iltl l i/o•· J J~n ] J ' .. l 
k lhff'RhiiHite Vdfll •n"ar 

~ ~:1 [~~ ~~ ~~ rn~mr .___ ____JI ~~:~r:.~ t~~:\[~) \1\'.'.ill 
\f\~ 

- ~-D en rcgCTC'nd!: europamester, nordmanden Ma rtin Schankc, har ord for at sal&c hårdt med .rin 

hå rdtp umpede Pord E scort. 

Første EM-afdeling i Danmark: 

Rallycross er billøb 
på speedway-maner 

l morgen u.tvlkll.'s på Ring 
Djun~lnnd te mto afdeling a.1 
det olllcleUo europamester· 
skH.b l ~>n ol motorsportens ny· 
csto g:rcnc, ral.lycross, der l!!wr 
l do ~;enere A.r har otmt\ct ;;tor 
popuhlrltet l d~: fleste la.ndo. 
RallycrOfls lwr('~ dels ps\ lUl· 

fu.lt, dclø pl jorå·græs og for 
don sidst<' type bonelegemes 
vedkommende er der Ikke ju»t 
gjort noget for a.t jævne vejen 
for kørerne. Rc-.;ulta.tel er ofte 
hoppcnd~> og Il) vende biler. 

Afviklingen al et rnllycross
lob adSkiller sig væse nUigt tra 
bUiob me på Wllnltbane l al· 
mindelighed . Ocrfor har rnl
lycross også tå.cl tUnavnet »bl· 
Iemeii øpN!dwnya , Idet lobllfor. 
men minder om speedway. Det 
vll sl~:,'ll en række heo.u; på få 
omgo.nge og med få vogne og 
W øldallinn.Jcr ror do bedst pla
cc•·ede. 

På Rlnfl Djul'$land vil EM· 
afdelingen søndag 1 pr11ksls 
blive afviklet på dl'n mdde, at 
der 1t.D.rler flro vogne ad gnn· 
;en og 20 sekunder smero Ure 
andre VO!Plll• Dl8ll(l Ollll kONr 
så Ll'(l omgnnge pto. den .1.200 
meter lange bane. 

- Vl har herhjemme en hel· 
Ugdagslov. og den torbyder ar· 
rangeroente r u.f denne art o.t 
starte før klokken H søndag, 
men da vl som nævnt ho.vde 
brug for at komme UdUgcre 1 
gang. søgte VI naturllgvis en 
dl.spensation. Og st\. kom over· 
raskelsen: Del var don loko.le 
sognepræst, der skulle trætte 
a.fgorelsen. HeldigVIs ville han 
lkke stå l vejen ror vort onsxe. 

Og Ring Djursland har også 
brug tor lid l morgen. Der er 
Wmeldt 60 \•ogne l den fYldig· 
ate klasse, division 1. der om· 
ratler gruppe s-tunede stan· 
dllJ'dvognc. Derln10d er der 
kun 15 vogne 1 division 2, der 
dækket CT-vognonc (mest 
Porsche) . 

end BJ!lrn Waldegaards tldll· 
gere rn.llybU. en Escort B.DA 
med 250 HK W Jobel. 

Også en anden kendt elan
sker sliU'ter l lånt bU. Del er 
Ange Mc.thlossen. VIborg. ko. l· 
dot »jordbonekongen~. Han 
hiU' al aln sponsor !Ilet stulet 
en skro.p Porsche Cnrrilrll med 
3SO HK Ul rådighed. HM altall 
OT·Ido.ssen slås med den lo
rende l EM-sUlllngen, Andy 
Benl%11. fra Østrig t en !.Ancia 
Stro.tos. lilamme klo.sse delttl· 
ger Egon $ \•a.nholt med sin 
Porehe. som han rot sensnt1o
nelt ligger på 1111 Silmiet !jer· 
deplo.ds med l EM-kampen. 

Ulrl.k ~\ubcrUn·Oxholm hlll' 
til !obol måttet foreta,ge en 
række forbedringer. blandt nn
del af slkkerhedstorholdt!IIC på 
Ring Djursland. Han regner da 
ogl>d mro mange Wskucre på 
bagj,'TUOd nJ stor rorhj ndstnte
reaso !ra udlandet. Sålro<'s 
bild mo.n ham tro. Tyskland om 
at slul.ffe 1300 holeivrereJser på 
O jursltutd - hvllk et l o\'T'igt er 
umuligt - og tro. Norge er der 
nrrangeret nere busrejser t1l 
!obol. 

Af Sten Rudi Thonwm 
• Hele den europæiske eUte 
or m~. nflr Danmark for 
første eang er vært for et 
oUlciclt curopameslenkab 
pA Ring DlurøJand sondog 
Stadnvotit l d enne femt.e 111~ 
deUng at EM 1 rally crosa e r 
den dobbcltc meater Mnrtln 
Sclu!nehc fra Norge, men 
han vU fil. bdrd komp a f 
svenskeren Per-Inge Wal-
1'rldson, der går far at være 
verdens hurtlg!Jte. 

-Jeg b.ar kørt nilly slden 
Jeg var l O dr, alger PI, aom 
han populært kaldes. Nær 
mine forældres hus ved ca
~boTg var en stor 110, og om 
vmteren trænede jeg hårdl 
og var med 11øb -men uden
for konkurrence. Samtidig 
gik Jeg i gang med at køre 
gocart., og den spøg kostede 
mig det yd.ente led at en 
finger, da den kom t1l at sid
de tast l en kæde. Men U,ge.:. 
mart jeg var fyldt l8 Ar og 
havde fået mit kørekort gik 
jeg 1 gang med nilly og rally 
cross. En uge e!l.er, at kortet 
var l bus var jeg med 1 mit 
!ø-.:ste løb, og vandt.. 

Den drlstlge svensker er 1 
dag fabrikskører hos Volvo 
og arbejder samtidig som 
entreprenør for vejvæsenet. 
.Han er svensk mester 1 de 
s?dste lo år og blev de to 
tidligere år nummer fire ved 
EM. Før son.dagellll løb e r 
han pA en tredjeplads kun 
tre point efter landsllUillden 
.Anden Hultqvist. Hele EM
a1de!itlgen er pA 11 løb. 

Arrangementet p{! R.in& 
Djursland bUver særpræget 
pA den måde, at man far ~r
ste gang starter klokken 
13.00. Lllbsarrangor Ulrik 
Aubertin-Oxholrn har hos 
præst og politlme&Ur fået 
dispensatJon fra helligdags
lovens krav om start tidligst 
klokken 14..00. 

Det bliver en væsentUgt 
forbedret Ring Djursland, de 
formentlig mange tusinde 
tilskuere vil U n t se. Dels er 
voldene langs banen a! hen-

}Yn t11 pubHkum hævet en 
~-~er - og dels bar man en

deU,g sørget for rimelige to.l
let!orhold. 
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- Dot er Win&ooende n{l(!ven
dlgt for oa Ilt l<ore den slags 
do!Jbelt-hoolll, slgl'r løbaarrM· 
gor Ulrlk AuborUn·OXholm. 
Elll'r·s har VI slot InKen mulig· 
h<'d tor Ilt blive Cærdlgul rlml"
llg Ild. VI har endda rykket IO· 
b<•LIIIlartUd Ul n Lime tidlige· 
ro end norrnoll for o. L blive f ær
dille. 

Do:t bUvcr hele verdenseliten 
l raJiycross, der moder op på 
RJ.ng Djursland. Skand.lrulvl
ske korere har 1 nosle år taget 
teten l dt>nnll ~-portsgren, og Lra 
Norgu kommer dm regerende 
europamester 1 dlvl.slon l, 
l>1.D.rtin Schnnkt>, med sin :!liG 
Hl< Ford Esaorl. Ann forer og· 
så delte års mestersknbsknmp 
etter dø fire !Dntu o.fdNinger. 
Men han fdr helt elkker·~ kon
'lrurrence at blandt o.ndro de 
svenske fallrlkskorere tril 
Volvo-teamet, der møder med 
deres muskelsvulm l' n de Volvo 
3-il3'ore med turbomotorer. D!' 
flto Volvo-korcru bosll'ttcr de 
Ure næste placeringer t EM· 
kampen med Anden HuHqvt.st 
og Per-Inge Walfldson som de 
~<i!lle. 

T dlvtslon llllllli'B d<'r torhåb· 
n!nger lU Carl Erl.k Christen· 
s;m !ro Hnndest ved Hobro. 
Han h ur tm· vist sig som en tor
midabel raUycroukorer. og 
denne gMf,' hnr Ring o j urs· 
tand llkafl~t ham ingen rlngere 

Wkllø ot Midtjyllan ds Avis 

MAtte spørge 
præsten 

l dl.'n torbindellle 1\IU' 
Aub.:rtln·OXholm en pucblg hi· 
slorlø. 

, den -1 .Jlllil. 1!~ 
t\Ud t>a.u.clhlte udtn a.ru.1"aJ" 

l 
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, 
! 'Jk",. ,,, Frederikshavns Avis 

990() Fm luikshaw , 'd.,J JUNJ 1980 
lilldi'OIIIIniS.o Udrll tlll ' Y'I" 

Aage Machiaøn foran den POf"Sche .. han har M!'.! ti!-;;Jndagem io i> pd Ring Djursland. .. ---
))Jordkongen<< forsøger ud.uJ" omkring2SOhk,ellu 

· · Po che ed EM ~~::::~:;!::~~~::~ Schanche har til rAd!ghed i s 1 g 1 rs v ~=,~"'~:.~.~~:::::.~"'':i 
Ring Djursland danner ramme om et af 
sæsonens bedste billøb 
EM-~t l rallycross pA 

Ring Djursland l morgen har 
alle muligbeder for- at bllve 
den &tørste motorsportsople
velse pA dansk Jord ilange ti
der. Det er Ikke hver dag, 
danske tilskuere bar LejUg
bed til at se den europæiske 
elite Inden Cor en af motor
sportens mange, fonkelligar
t-ede grene. Nu kommer de 
alle Ul Ring Djunland som 
delta~ere l 5. aldel.i.Qg at EM
serien l rallycross. En kun 15 
ir gammel gnn af den lnter-

1 oational.e motorsport. 

Det store spørgsmAl vil så 
være - hvordan vil de danske 
kørere klare sig._ 

Foreløbig er det gået over 
al forventning for Egon 
Svanholt, ØK, ved Roskilde, 
der har deltaget i de første 
fire EM-l.ob. Han Ligger som 
nr. fire i GT-klassen før løbet 
på sondag. Han kører Por
sche Carrera. Men store for
ventninger stilles også til 
.. jordbanekongen .. Age Mat
biasen. Viborg, der har fået 
stillet en hollandsk Porsche 
til rådighed af en sponsor. 

-

højttalerfirmaet Dantax. Age 
Mathiasen bar vundet alt her 
i landet i sin lille .. Nuseru, 
NSU'en, der ikke kan deltage 
i dette FISA-styrede løb, for
di bilen er for gammeL 

Også dygtige Carl Erik 
Chriitensen, Handet.s, har 
fået en virkelig konkurrence
dygtig bil til dette store løb. 
Løbsarrangør Ulrik Auber
tin-Oxholm hnr hentet ver
densmesteren Bjørn Walde
gaards Ford Escort RS 1800 
til Ring Djursland. En barsk 
sag med 2,1 liters motor. der 

' 

Har fået en racerbil 
kalome~r i tatnl'n. Torben Pc
t..~r~ rom på btlleodm 11iar 
\'cd S)Il b\1, Cr mroh.:m ,lf 
DJur'liancb Motorrlub og hnr 
knrt t;t JJ-~r ltttJ l IDbct af c.J,•n 

man også lægge mærke tiL 
Hans Vauxhall Chevette 2600 
gr 5 har den samme effekt, og 
Per G. Hansen har på det sid
ste vist særdeles gode takter. 

Kaj Knudsen. Albertslund, 
i Volvo 343 Turbo kommer 
med Danmarks hurtigste 
Volvo. Netop i denne klasse 
-standardvognsklassen - bli
ver der h ård kamp mellem 
den regerende europamester 
Martin Schanche og hele det 
svenske Volvo-team, der i år 
virkelig satser millioner på 
denne gren af motorsporten. 
Med k.orere som Per-Inge 
Walfridson, Anders Hultq
vist, Borje Carlsson og Per 
Engseth vil Martin Schanche 
ikke få noget foræret på søn
dng. Schanche fører EM-se-

ulfkup af Dagbladet 

rien knebent foran fire Vol
vo-kørere, mens den ostrig
ske korer Andreas Bentza i 
Lancia Straios fører GT
klassen foran sidste års euro
pamester, svenskeren Olle 
Arnesson i Porsche. Lobene 
starter kl. 13..00 på søndag, 
men allerede fra tidlig mor
gen bliver der noget at se på 
for de mange tilskuere, der 
har meldt deres ankomst. 
Ikke mindst fra Tyskland. 
Norge og Sverige er interes
sen enorm. I disse lande er 
rallyeros s en af de populære
ste motorsportsgrene. 

Det var Ulrik Aubertin
Oxhol.m, der var først her i 
landet med r allycross, og 
hans interesse og eotusi osme 
er kronet med en afdeling af 
EM-serien, hvor der køres 11 
l.ob i år. 
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Den 10-ånge mek:.l\lk<'r Tor
ben F't'U>r ·n rr.. j(.oj(e kan l 

denro :.æs!OTl dl'ltoge 1 FormPI 
Ford mot.>rløb, Kogd1rmwl 
P. C Tradlng har oo.JuU.el at 
,;ponrore en n.ttrbil Ul Tor· 
h. 'Il Pcwr Ul - en F tnriCI 
Ford 1Wl mi!O 110 hest••kro.'.f· 
ter og en ~tighl'd på ~ 

J!L"te ~ l nl.o'""'-"" n for 
motorspurt hur han tkk·• fra 
tmntn~ .. ~. tdct 1\ail;:; fars tæt
~ vur d<·n k•1liitc svt•r\Sk< 

Formel t kon·r Gunnar Nih
!oCin. I lobet al ~lf·nnc For!W'l 
Pard-sæson ;.ckul dl'r køri!S 
bilde DM Olt NM samt Clcn: 
undre lob p.'\ HnliJ..!2jur- lund 
o~:; pa Jyllund:.nngcn. som 
Tortxn Pt'tcn;en vll do:lt.tl&f' l. 46()() K •fl~. d~n 

Kfld.-a n.lwt>lae ud~n an••-

; ti JUNI 1!80 

, 

As~ts .billøb 
pa »Ringen« 
Hele den europæiske elite er titm.eldt 

Wf't'kmd<>ns 01-lob l rull~· 
CfO!IS p;. Rin~t DJurslund ma 
bhw .11'1~1.~ billob. l)(orom m
g~'ll tvivl Rally c~ t> r mcgo·t 
~pændcnde for tllsku<>mc. 
O."r ker nøgr-t helt> tidc•n. Oc'L 
r-r fokll~k "pe«lway P"' lire 
hJul. ch:'r bliver :.Niki• L pa l'fl 
s~t godt 1100 metA> r b:lru:. 
der arvekiiler mdlem asfalt. 
jord og !:JUS. 

Hele dtm C\lropawke eLite 
er tJlmeldt m(<! Volvo-tea
mel·; dygUge kort!re i spld..en. 
01; nor~c: Martm Schanche. 
dc·r kor(!!' ford E.scort. Han 
{ØI"f'r _.enen l ruvlsion l. dvs 
for '!141ndartlvogne. forun de 
ftre Volv~rkorerc. Anders 
Hultqv1.s\. Pt.>r-Inge Wa!
frlcL:;on. B6rJI! Crtrisson og 
norsk e Per Engselh. 

1 CT-kla 5S€n forer Andreas 
Scntw. Østn ~t. l en Lano.a 
SLratos. wran sidste ar E:\1-
mest.er Olle Amesson. Sverl-
111! 1 Por s;;hc. Her h"c:r dan
!\ke Egon Svunholt. ØM, sen
~;atlonclt pil en samlet C~rcle
plads. DeT er omkring GO kø
rt'Tt' til..meldt l standard
vOfPlSk.lassen. og 15-16 korere 
r CT -kl3SS.en. 

r>'klrtin Schanche. Norge. 
h.or \'Undt.~ El\1 d<' Sldsle to ar 
og han sa~r pa •hnt tnc:k•. 
! Ians bil har været r England 
i den sidste uge for a L blive 
renoveret 100 pct .. og \.'olvo
lwreme har også lagt l ovnm 
Ul denne noNke la.·tv~ 
ejer. der ser- ud u.l at bhve en 
h.'trd nod a t knække ll:('n. 

De d<~nske korere må have 
gode muligheder for at give 
publikum gode ople-velser i 
dette fine selskab Egon Svan
holt har bevist. at det kan 
lade sig gore. men ogsJa ,Jord
baneko~· ÅgP l\1athiasen. 
Viborg. der· har !ilet en Por
~he 935 stillN til rnrughed. -.il 
, -ære opga' -en vok:sen. Det 

J 

samme bliwr t rlfældet med 
Olrl Enk Christen.<en. Han-

.. 

dct.. &·r h. t r faet an-anCfJ11'1811 
oc: Dl! nsk Shcll tll 
BJ.rrn Wolch;gaards udi 
r"dll v croo.o bil Det er f'O 
Ford l:: .. •;cort .R.''; 1000 magL"f1 
:'-1.1rtln SchanchP-1 
Ec~rt, der har omkring ...,.,. .., 
HK p;; b<Jgh Jule-no· KaJ 
Kn\Jlljcrr. Altx:rUiund. 
lwr1>r Volvo 313 Turbo, ..n 
ær 'W<'ll.<okC teamS hller. t8' 
v::r,rr·l uheldig a dl> fon,~e leb. 
rwn h.on kuru~ !orlr<lcn op
Jyæ, at dl:r er fundet en væm
melig fejl i turbo-~;t..("mtet, 
"#)m altSJ ;kulle give huns bil 
de ;,Id.~ kræfter 

Andre dan;læ J.-..ørere. der er 
UIITV•Idt d-A store lob. er. 
F1ernnung D. Olsen. Roskilde. 
AuW. Jen.-;. Pcder~n. Mal<W. 
Toyow. Sven Chrut<·nsc"n. 
Hehrtm;e, Mogens Tr·rko•L<.en. 
f<ø!;P. og den tadligen:· mester 
Sle..'fl K Hansen. Herlufmag
le. alle 1 Porsche. og p._ r G 
Hansen. Ringsted. 1 Vauxhall 

Lobene starter kl 13.CO 'iØ!l

dag. men aUeredt> fr.• kL 900 
sondag moq;cn bliver der no· 
gct al ;c flå. Saroll ag• brier 
skal l(cnnem den obhJWton
ske trærun~ og udtagrung 
OAU::. Ilekretanat kan tnvngt 
oplyse. al det er fr<rstt: ga.ng 
slden 5Creme. at d,·r af~·1kles 
et Dl- lob pa dansk JOrd un
der FlSAs æglement. OH 1?1" 
F1SA. der styrer al mot.or
!;pllrt for biler ~-er dm ~;an
ske verden. Iling DJun;land 
har iovngt alleMe s;.,g~ om 
D t -lob tgen ul næste i.lr Da
toen er rastsat u l 7. j un1 1~1 
men først skal lobet sond<qt 
atviklc.>S. og he-lt t il UG. h:vad 
alle rally cross- og mot.or
sport.s<'lllUSlaster her 1 J.mdet 
krydser fingre for. !l:orsk TV 
skal sende omknng 50 mmut
Ler fra lobene. Dansk n· rt"'t
ner med at bnnge '1)"\'-otte 
rnlnutt..("r oondag arten. 

Den ostrigske kCil'C'r Andreas Bcntza forer GT-ki:J..S.Wn i 
denne barske Lanc1a StratoS. men på det sidste har kon
kurrenterne nærmt.'t s1g den hur'tlge bil. 

l)(>r kotvs tæt l rallv cro..<::s. og ofte med lid t buler 111 
~<.> men publtkum f~r valuta for p<>ngcne. 

Udlcllp at Dagbladet 
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EM-afdeling i rally cross på Ri g Djursland: 

Et af sæsonens st ·rste 
motorløb på dans grund 

• En af de starstc automo· 
blll!ports bc~lvenhcdcr på 
dansk grund 1 denne sæson 
bliver ft>mtc afdeling om 
curopamcstcrs.kabet l ral
lycroas. der sondag a!vlk· 
les på Ring Djursl!.nd. 

Rallvcrou er i forste 
række· blevet en noralt og 
svensk spe~aaliLeL men 
Egon Sv&nholl fra Øm ved 
Roskilde har formlet at 
blande slg 1 toppen al GT· 
klassen. For aldelingen p! 
R1ng Djursland Ugger 
Egon Svanholl l sin Por· 
sche på fjerdepladsen med 
16~ point. Kl&Sl!Cn fa~ af 
Andreas Benu.a. Østrig, 

414 

med 33.~ poinL mens Oll 
Arncsson. Sverlge, på a 
denpladsen h&r ~.6 point. 

EM·serlen afvikles i t 
klasser og foruden GT-kl 
sen er der en for standar 
vogne op lll gruppe fem. 
kampen om mesterska 
besættes de fem først 
pladser al svenskere o 
nordmænd og hele fire ~ 
dem kører l Volvo 343 T 
bo. 

Martln Cbanche. Norge, · 
Ford Es<:ort. !orcr med 
potnt. Anders Hultqvis , 
Sverige, har ~3 og pA tr · 
jepladsen har P L WaJCri · 
son. Sverige, 40 polnL 

I alt U diUlske korere etl 

ler til start. m en udover 
Egon SvanhoiL har kun K nj 
Knudsen. Albertslund, 1 

Volvo 3i3 Turbo dellaget l 
aUe EM·aldclinger. Per G. 
Hansen. Ringsted. har l sin 
Vawchall Chevellc også 
deltaget l nogle af a!delln· 
gerne. 

Derudover har han fået 
andre gode rnllycross·koN!· 
re lll start. Det gælder bl.a. 
Aage Mathla.sen. Viborg l 
Porsche samt Carl Erik 
Christensen. Handels. db'r 
har (ået stillet en Ford 
Escort lU rldlghed. som 
den svenske rally-stjerne 
Bjorn Waldegaard lldllger~ 
har kørt!. 

t 

Utl~llp a/ Aktuelt 
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Rallycross på v ry 

Ring Djilisland 

Ut'>l K<~ b~nhavrt, d~n 
Kltcff'•ncl•t l.te aclt~~ ....,..,. 

Ennldestørstea~ 
bil.sport.s begive.nheder på 
dansk grund i denne sæ
son bUver femte afdeling 
o.f europamesterskabet i 
rnllycro68. der søndag al
vikles på Ring Djms.land. 

Roskilde har formAet at 
bilUlde sig 1 c.oppen af 
GT-klassen For afdcUnaen 
på Ring DJursland bggcr 
Egon Sv11obolt i sin Porche 
p6 fjerdepladsen med 18 6 
point. .!Oil5scn føres af ~ 
dreas Bcntz.o, Ø&triJI, mod 
33,5 point, mens Olle Arnea· 
son. Sverige, p4 ondeoplad· 
sen bar 25,0 point. 

..,._. 

R.allyeross er l f~rrlfl.e 
rrekko blovot on norsk og 
svensk spociaUI.et men 
Egon Svanbolt fra Øm ved 
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EM-serien afvikles ! to 
kiiUIIICr, og foruden GT· klos· 
BCJl ar der en for ~Uindard· 
vogoe op til gruppe fem. r 
kompen om meaterskabet 
besætl.o6 de fmn første plad· 
ser of svcMkere og nord· 
mænd, og hele fire o1 dem 
kører l V ol v o 343 turbo. 

Mnrtin Chonche, Norge, i 
Ford Escon., fører med G2 
point, Andera HuJtqvist. 
Sverige, har 43, og på tredje
pladsen har P. L Walfrid· 
son, Sverige. 40 point. 

Udkllr>al Horsens Folkeblad 

I alt ti danske kørere stil · 
ler til start, men udover 
Egon Svan.holt. bar kun Kaj 
Knudsen, AJben.slund, 1 
Volvo 343 turbo delt.«get i 
alle EM-afdelinger. Per G . 
Hansen, Ringsted. bAr i sin 
Vouxball Chevetl.e ogs! del· 
taget i nogle af oldelingcrne. 

87r:o !forum. den -7 J,..uJ 1~ 

u dkUp at Flensborg Avls 

Flcr~sborg. den 
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Derudover b.ar mon f6et 
andre gode rallyerosskørere 
til start. Det gælder bl.a. 
Aage Mathlasen, VIborg. i 
Porche samt Carl Erik Cbri· 
stensen, Han.dcst. der bar 
fttec stillet en Ford Escort til 
r.ådi. ghcd, som de.n svensky 
rallystjerne B.i<'rn Walde 
gård tidligere har kørt L 

L-.- -

~ 
\ Rallycross-EM~ 4 

~å Ring D j ursland 
' . 

Eø af de s.tørsfe automobilsporisbe~J,-
ve:nbeder p1 dansk grund i drl~De ae
son bUver temte a!del~ om europa
mesterskabet i nU.I::fcrøss, der sønd11..r; 
afVikles pi Ring Djursl11.nd. 

Rallycross er l første r:l!kke blevet 
en norsk og svensk specialitet, men 
Egon Svnnholt fra Øm ved Roskilde 
har formået at blande sig l toppen at 
GT-klassen. :i'Dl' a fdelingen pi Rlna 
Djursland ]lgger Egon svanholt l sin 
Porsche på fjerdepladsen med 16,5 
point. K}asaen fores ot Andrens Bent-
m, Østrig, med 33.5 point, meru; Olle 
A-rnesson, sverige, på andenplad!ten 

bnr 25,0 point. 
EM-serien a.rvikles l to !dasser o& 

toruden GT-klassen er der en for 

L--~------------------~stnndardvognc op til gruppe fem. I 
mpfi\ om mesterSkabet beSættes de 

fem pinchere af svenskere og nord
m;end og hele fire a1 dem. kører 1 

Volvo 343 turbo. Martin Cbo.ncbe. 
Norge. 1 Ford rseort. torer med 52 

Medrust i 
tændrø-
rene 
,.Jordbaøekong""', Aage 
&latblasaen, Vlborr, var en 
~eget akuffet deltager l S. af
dd.ing af europamesterska
b~ l rally crou, som l pr blev 
kØrt p6 Bing Djunlaod. l en 
Pørclle, lejet af den boUaød• 
ske metter Aadri Albert, 
blev bao nr. G l llnaleo. Der 
var l deltagere 01 .,._,. Ma~ 
bluaea kumme dmpeltbea 
Ikke ti bUen en ID._. floaoad, 
da starten gik. Vopea var l 
ea sl elenclq forf•lnr. at 
clanlkeren forgpe at annul• 
lere lejemAlet - bvDket re
sulterede l Ilet *Jalte ID
easso-tnøler. Her er v~n. 
der Ø'ods en •d'.t=znkopl 
ca. 181 HK. v• l ltad dl li& 
lette fra jonleo. 
Les dde 15. <ro1111: ø-!H::t•' 

43 og på tredjepladsen har P. 1. Wal
trldson. Sverige, 40 point. 
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Stort felt til 
EM i rallycross 

E!\1-!obct 1 r.illycross p:. Rmc ske europamester Mnnin Schnn
DJu.rslnnd 1 denne weekend har eh~ har t.ll rldighed. 1 sin \-inder
alle muligheder for at bll\"e den bLI de SldS~ to ar. Per G. Han-~~ 
~ motorspo.rtsopleve~ .,. sen. Rmgstcd. skal man o~å 
dAnsk JOrd 1 tange tider lægge mærke til Hans Vauxhall l 

Det er ikke hwr dag. dall5ke ChC'\-ette :!600 gr. 5 h.ar den 
ulskue~ h3r leJlighed til at se samme effekl og Per G. Ransen 
den europælSke el.lw mden for h.ar .,. det sidste \'ist særdeles 
en af motorsportens mo.nl{e. for- gode takter. 
skelligartede grene. Nu kommer æ KGJ Knudsen., Albertslund. i l 
de al.le til Rmg I).Jurt'l4nd som Volvo 243 Turbo kommer med 
delmgere i S. afdeling af EM· Danmarks hurtigste Volvo. ! 
scri<!ll i rallycross En kun 15 tr Ne'top 1 derme klosse - s'lan
gummel gren af den intcmauo- ciMdvognsklassen - blh"er der 
naJe mo'lorsporl hArd kamp mcl.l!.'.m den rcge-

Del s'lore spørgsmM ' ' '' s6 rende europameater Martin 
være - h,·ordan vil de danske Schanchf.' og hele det svanske 
kl1rere klare sig? Volvo-team. der i lr 'i.rkcl.ig sat-

Forelt!btg er det gllct over al ser millioner på denne gren at 
fot\-entning for E~on SYanhoiL motorsport.en. Med kor,ere som 
Om ved RoskLld(;. der har delta- Per-Inge Wal!ridsbn. Anders 
get i dr første llrc EM-løb. Han Hult.QVI.SL BOrje Carlsson og Per 
ligger som nr fi~ 1 GT-ldassr1l Engseth vtl :-..iartm Scllanchr 
fpr løb<!\ pA sendag. l~ kprer ikke !l noget foræret pA sllndag. 
Porsehe <:an-en. Men sto~ for- Schandle fører Pf-serien kne
''elltrnngrr stilln ogsl ul •JOrd· hent foron f1Te Volvo-korere. 
banekongen• Age Matlunsen. mens den østrigske køret An
Viborg. de- har ~~ sullet en ~ Bettza i Lalloa Stratos fø
r.ollandsk Porsct>.e td r.idlglu!d rcr GT-klassen foran Sidste An; 
af sm sponsor, htiJltaJer1\rmact europamester. svenskeren Olle 
Dantax. Aae M.athlasen har vun- Arnesson 1 Porsc:he. 
det al\ ber 1 landf:l 1 sm IJUe Løbene starter Id 13 1 morgen. 
•N=·· NSU'f'ftn. d<:r l.kkr men allerede fro tidlig morgen 
kan deltage 1 dettr FlSA-st:yredr bU\·er der noget at se på for de 
lob, fonli bilen er ror gammel mange ulskuere, der h.ar meldt 

Ogsl dygtigt! Corl Enk Chri- deres ankomsL Ikke nundst fra 
strnsm. Handel$, har iuet en VIr· Tyskloind. Norge og Svenge er 
leelig konkurrcncedygtllt bil til Ultcrl'Uen enorm. I dlllsl; lande 
dene store løb Løbsarrangør er rallyerossen oi de populære
UlrlkAubertm-Oxholm har hen- ste mowrsponsgrcne. Del var 
wt ve-rdensmesteren BJørn Wal- Ulnk Aube:rtin-Oxholm, der var 
deg;,ards Ford Esc o n RS 1800 Ul først her 1 landet med rallyerou. 
Ring DJurslnnd. En barsk Jag og hans Interesse og cotusw;me 
med 2.1 litcrs motor, der udvik· er kronet med en afdfllng ni' 
ler omkring 25() hk. eller det .EM~øn.en. hvor der køres l l løb 
samme som drn dobbcllt.e nor- i lr. 

NSO-veter.u~en Aatre Matbiauen, der 
lejet Porsc:be. 

1100 KØBENHAVN K 

ØSTERGADE 57 

TELEFON (Ol ) 128780 

UdWp nt Frederiksborg Amts Avls 

Jo/Q() 11/llmul. ci~11 7 JUNl 1!80 
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,... __ 
Speedway fo r 

l de fire-hjulede 

Han glæder sig til 
racet som et barn! 

rang'-' r 
0-.;holm. 

for i\am og Rmg DitJr~lancs-, 

er '"ndagen> l"b for menthi 
l..oatd ~Iler fald. 

- 1-hi:. blot den m•rnhtc 
slår feJl for ø pl \,Jnda~. 
k.:r~ ,.; at miste~ fl~re 

afdelinger. ~r ~ en F ISA 
ob'~' a tør til \t ed c •-.:J lo bet 
KlaPr>tT dt't hele, far vi en at
clehng igen n.~:, te ar . J.:I.JPDC'I'~ 

det .t~-. .:. er det nok '"' l'omt. 
L<>bet pti ionr.l.lJ; txt)·dcr mt:~.:t 
fer b;idc dan.~ motOt>P<)rl. 
Rmg DJUrsland O& nug per~Oil• 
I:J!I. siger løbsarrans\Jrcn. tkr 
~d dt"'e udtald.>er ant) der .• 11 

det g-.11 det i!..!.e godt ~••nd-o~g. 
sl al man iHe tage det lor &•· 
,-et. at han nrranserer lob næ
ste år . 

P;\ ><'nda!l ahi~le\ lor rur,tc 
gang en afdclin~ i kampen om 
europam~ter<,knbet Rully 
cro!» pl damk grund. 

NM i Formel V· 

N;\r portene ,øndag ~l;h op 
på Ring DJursland er du ~pe 
delt C!f"'(orer. der har sl\ruet 
forH•n t n1nf.lcrnc helt i ton. 

t.:Jktlp ~t Vestkysten 

6iOQ Esbjerg. den 
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c•.t• ur"'' F rederieJa Dagblad 

Age M~thi...:n, mcdkm ar 
bbjcrg motor ~port og dan~l. 
mer.ter Cl utal af gange, f~r for 
første go~ng ch.1ncen for a1 
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ill JUNI t SO 

">kydc J&O ht:'>IC af·. lbm 
uwlligc sejre p<i. danske Ol) 

udcniJnd,ke baner er altid \ l. d 
i den hllc NSU - mellem 'cnner 
Nu•c:r l.aldct 

N1bcr er dog faldet for o.l
dersgr.cn!>Cn. o~n er o'er f<·m 
ar Ol; m:l <krfor il. ko! ddtage i 
E~t-afdelingcn. 

En livsdrøm 
· Det har alttd \a;ret mm helt 

' 

l 
'to redrom :11 ~l. yde en Porsdie 
935 af. og nu c-r det alts-l på 
forunJerlis "~ I)Uede< m•[! 
•cd hJælp al mm ; pon.'or at 
leJe en ul rall>"'ro'' p;\ Djur'-

!Eliten med 

land. '.:uurlt@\1~ er JC1> nerh'>. 
lrn!n J.:g J,.,,r;:r ra banen for a• 
\Ind<. ll.ke OOIICI meJ tilb.1~c-
holdenht:J t r3 mm ,,de. fordi 
JCf tUe l.ender ~ilen . J~s ,;, 
frem 1 front. IOrt:rlkT nu 
45-ln~c- A~;e \lathisen. der i ar 
ta,er hul pa sm 15. ~.c,sor. 1,.. 

·mOlor,porten. 

Hele eliten b..sde 1 'to~nd.1rdl.l a.\· 
~ Ol> GT-I.l;h!-<n er rnt'\1 ul 

l ' lan på DJur,land 1'.; ~,,nJ:~s 
Der er cirl..a 60 biler ttlmc!..lt 1 

~owndard-l;lassen og l!- 1 GT 

- Ra0}"'-"TO\' ~r en f.mt~t'~ 
lobsform. og JCS tror. at den 
m~-d ,;t mdtos ror ahor på ~\IJ\
dag kan ,,crc med til at sl.a.ff;.> 
pubhl.um tilbage til en del :J f de 
damkit \J.JOer. S~h 'il J~ Sil" C 

olt h\ ad Je~: l.an p.1 ~"nd.l!:\- D.:t 
bl i' er m ih!. c mm eneste chan,·e 
not~.cn,indc ror ~~ skyde en 
Por":h..: af. Derfor •il jeg nlet.l 
helt frem. Den chance s.l.al bc
McnH 1kl..e fo~\..ert~es, fortæl
ler Ase Math~en d~ dog b.Jg 
den 'il.rc O\'l:r0ade virker lidt 
imponeret af de mange !..r.el- l 

ter, hJn ~ondag ,1.:~1 ivno~e at 
l admmt,trcre. 

Det d3MI.c lob er fcmu: o~i· 
deling ar E:--1. og dt.:r de ivr te 
fire afdelinger forer \I.Jrua. 
Schance. i'Orfic. M..t.tldo~rd
ldJ.SSo!TI. H ;m dt~i_.lg~-s af An· 
deu Hultqunt. P l. \\.all nd
~n. Per E~h. B"rl~ Co~rl~
~on- n Ile\ oho 3-13 T. 

l GT-Ida•scn furer -\ndra• 
Bentza. Lane~a StrJI<>-. foran 
de tre Porsche-- I. OJCfC on~ .-\r· 
ne,on, Heinz Bub.!r os d.ln,J..c 
Egon Sv.mholm. Det er 1\l\ltJ!I 
i demic >Iore 1.1~ As~ \ ! .11 
hi<en r.ullcr op. Ob det ' ~al 
bliH! •pændcndc at H', hHJrdao 
den do.nsk.: rn<.."h:r IJN >to; 1 

kampen mod de •.d~rc•·udcn· 
land~l.e konkurrenter. !kir h.lll 
lor forste gane. ~~.11 tumle )80 
ht"tc. 

\. _ l..{lY -

Motorsports-højdepunkt r på 
Ring Djursland - · 
" En ?f de s t.orste autamobilsportl> begivenheder på dansk 
grund 1 denne S<l':SOn bliver femte nfdcllng om europamesterska
bet l rnllycross. der i morgen afvikles på Ring Djursland. 

7000 f rt'df'fi• ia. tfqn 12 J 
1\fhltnnahtbt udth o.r•• "•r .. f UNJ 1980 

Ra llycross er i forste række blevet en norsk og svensk specta
titet, men Egon Svanholt fra Øm ved Roskilde hn r formået at 
bl.ciJide sig i loppen nf GT-klnssen. For nfdclmgen på Rlng 
Djursland ligger Egon Svanho,lt l sin Porscbe p.'\ rjeniepladscn 
med 1~,5 point . Klassen f«~res ar Andn.as Bent:za, Østrig, med 
33,5 P<!'"'· mcns OUe Amessun, Svenge, på andenpladsen nar 
25.0 pomt. 

, -
EM-serien nfv1kles 1 lo klasser, og foruden GT-klassen er der 

en for st.andnrdvognc op Ul gruppe fem J kampen om mester
skabel besættes de fem første pla<ECJ• af svenskere og nord
mænd og helt! fire af dem kører 1 Volvo34.3 turt>o. 

• 



Di vlsi.oo 1 med do 
hA.rdtpumpcdn Volvo'er 
prægede dagens mange 
heat. Kaj Knudsen fra 
Albertslund havde fl ot 11in 
343 Turbo 111 at gl. som 
den skal, men si ba vde 
ban et fælt Jtilui for enden 
af langsiden og ml vente 
til næste gang med at køro 
efter EM-poi n l6. 

strækninger og omvendt. 
Do SOOO. der l wcokondon 

så don europælske og skan
dinaviske elite gå t.ll stålet, 
kan godt misundes. For 
dom, som ikke vor pA Djurs
land ot se rollycross, tja. do 
gik bare glip af det bedste 
.race på dansk jord i lunge 
lider. 

Men chancen kommor 
Igen l 1981 

, 

EM rallycross på Ring Djursland: 

Division 1 for standard
vognene kom med omk.rlng 
60 anmeldte vogne oaturllgt 
tlO.k til nt dominere fartfe
sten. der var kun 11 l 
GT-lrJassen, og dot blev til et 
hæsblæsonde opgør mellem 
de tre Volvo-cbaufforcr Wol
fridsson. Hultqvist og Engs
etb mod europamesteren 
Martln Schancbe. Rolf 
Myggen Nilsson samt Folk 
Andersson. alle tre i Ford 
Escort. en t race! 

MOTORSPORT: Når det 
gælder points til Europame
sterskabet i rallvcross. Scl ko
rer de. SOD1 OID de fyMske 
love kun gælder på hverda
ge, og som om de er gudbe
n!dede. Sikken et race. der 
bJev på Ring DjW"Siand, da 
eliten tørnede ud. Det brdste 
i lange tider. 

TV-sporten i aftes l'is1e 
kun en støvskygge af we
akendens forrygende begi
\·enhedc.r. Med et par en
kelte slænhedspletter -
nogle lovligt lange pauser i 
heatafvikllogen - blev ar
rangementet et fint ~tv kke 
eksamensarbejde til rU:este 
års tildeling af Europame
steM;kabsløb. 

- Det er knald eiiPr fald 
nu. sagde Ulrik :\uber
tin-Ox.holm forud for løbet, 
og mente dermed. at man 
nok må spekulere i ganske 
andre baner. b vis der ikke 
kan laves fede publikums
løb pA bas1s af et rallyc
ross-løb l EM-serien. Uge
som lebe.t i weekenden var 
Ring Djurslands eksamen til 
næste Ars EM-lob sanune 
sted. 

-Hvis vi kikser det her. så 
kan l'i kikke i vejviseren ef
ter det EM-lob, der er sat på 
kalenderen til den 7. juni 
1981, sagde Aubertin-Ox
bolm. der i forsøget på at 
finde en ny udvej fra dansk 
banesports publiku mskrise 
fik god støtte af Volvo Dan· 
mark og Sbell. 

Førstnævnte organlserede 
det svenske fabriksteam af 
turbo-chauffe.rer tilløbet og 

en hel del mere, me 
tnæ\'tlte var med til a finan
siere lejen af Bjørn f'Valde
gaards ra1lycross-E~ort til 
Carl-Erik K.ri stenS<jl fra 
Handost. 

Desværre brændh·,cn et. 
par stemple.r af aJlen e tid-
ligt i løbet, ~ det f · man 
ikke megen fornøj els ud af. 

Det nordjyske Dan-
tax-hojttalerf'lrltla v, også 
rncd pA spasen. og ~ tte ko
lorll ~ begivoohede e ved 
at mobilise.re de nød\ ndige 
midler til at lave et t vogn
steam med den hol! ndske 
me~ter And.ra Albers den 
danske me-"'er Aage athi
assen. Viborg, i ho ænde
rens to PoTSCber. 

\ien det skrattede idt, da 
' Aage bestemt forky. dte. at 
hollænderens bil o\· bove
det ikke havde noge moto
reffekt, så han va mest 
stemt for at lade bi en stå. 
Men da lejen skulle betales 
alligevel. fik Mathiaken be
sked på at passe sit hejde 
og styre Porschen, godt 
han kunne. Og den '~ ikke 
så uroulig endda. f r dan
skeren nAede da f m til 
A-finalen i Division Il, om
end det endnu enga g blev 
Egon Svanh.olt fra R .kilde, 
som tog sig af den anske 
repræsentation over for de 
hurtige herrer Bentz- og A.r
nesson. 

Han fik dog ikke jort al
vor af sin plan .om t sætte 
alle omdrejningerne ind i 
maskinrummet på s . Poi'S
che. fordi han e tør et 
mindre kiks fik }..fat iassen 
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Aage Mathiassen var godt knotten, da han for alvor !rulle 
ud og lukke op for gassen i den holla ndske Porscb . Han 
var ikke tilfreds med bilen, og hovde nok befun t sig 
bedre i &in gamle sorteNS U. Men Mathiassen slap do ikke 
for at køre. 

fora.o sig, og mistede tid . 
indti l viborgenseren drujede 
l.nd til siden og stoppede for 
den dag. 

jen ud af dansk bene~ports 
publikurnskri.se. Dat er en 
meget kontant aivi ings
form. det går tjept, el er 
overskueligt, og desl den -
men 1kke mindst - mæk
fyldt af action og d r tiske 
situationer, nAr b!lel'Jle ka
stes fra asfalt ind pli jord-

Ellers blev det Division l, 
der kom til at præge dette 
speedway på. fl.re hjul . 
Mange ser rallycross, som 
det retteligt hedder, som ve-

r 
MOTORSPORT 41'1 

), llldeliDC om •"''IpQ~n ... l•rt .... 
bol l l r...U~t.ron plo !Una DJ"rtl&n4' 
A-tuuU_e_a; 
1. P. l 'Wolf~tloo.,, Svori11c, (Volvo 
a.:» 
2 All<loro Hultqvbc. SveJ1ce. (Vol· 
"" 343) 
J. !IoU Noluon. 8venao (!"ord 
Za«>r't) 
4.. I'er l!:ng.wlb, Narc• (Volvo :M:~ l 

Scbonche forsøgte at korc 
taktisk. mon forregnede sig 
lid t på den hurtige Rlng 
Djursland. så det blev denno 
gang til en sejr for Per-Inge 
Walfridsson. 

dam 

Resultater ff'a Ring Djurs
lands. EM-afdeling: 
A-finale l Division l for 
standardvogne: 
1. P.L. Walfridson , Sverige. 
(Volvo 343). 
2. Anders Hultqvisl.. Sverige 
(Volvo 343). 
3. Rolf Nilsson. Sverige 
(Ford Escort). 
4. PerEngseth, Norge (Volvd 
343). 
s. Martin Schancke. Norge 
(Ford Escort). 
6. Folke Andersson. Sverige 
(Ford Escort). 

EM-stilling: 
P.L Walfridson. Sverige og 
Martin Schanche på en delt 
førsteplads med 60 points 
hver. 
A-finale i Division U for 
GT-vogne: 
1 Andreas Bentza. Østrig. 
(Lancia Stratos) 
2. Olle A.rnesson, Sverige. 
( PorseheJ 
3 Matti Almaki, Finland. 
(Porsche) 
4. Andre Albers, I-lolland . 
(Porsche) 
S. Egon Svenholt, Roskilde, 
( Porsehej 
6. Aage Mathiassen, Viborg. 
(Porsche) 
EM-stilling: 
Andy Bentza forer med 43,5 
points. 
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S M.anlo S<:h~~Mke, Nor(l<t (Ford 
Eocort) 
l. Folk4 An<S•....", 8verl1• !Ford 
EllowSI 
EM-stWm&en: 
l P. l. Waltrld- Svor~t• OC Mar
U.. lkhanctco, lfDr&e. 110 p 

Ud411p af Logstør Avis 

9670 Logstor. den -'l ,\)J.d 1980 
3. Andeno llul\qY\11, averlce. !18 p. 
4 Per Eo-!b, l'iorao, olll p 
6 6f>r'J• C....,_ Svorlce. o& P'ollle 
ADdn.-., Sverlco, :w p . 
OT- Cln.o!<:o · 
l .1\Mreu -t=. 0ou1C CLan<1• 
Stnl.-) 
z. au. A.m.-, Sv«nc• l l'ort'bel 
6 &- SviU\boll, ø.wnark 
t,Pot.,MI 

l::J'4 ·a D mo.' o: 
l Ar.4r- BPDlU, Ootrl& -u~ p 
z. ou. ......,_, s'""'"· 4U P. 
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w~up nt Dagbladet 

. ~ -

KaJ Knudsens Volvo ~3 Turbo har aldng kørt bedre 
end t weekenden. Kun lidt bremseproblemer var pro
blematisk. Indtil der kom ny bremwvæske pa systemeL 
Kenkurrenæn var dog for skrap. 

Gode løb og 
lidt surhed 
Masser af godt race på R ing Djursland. 

DER V AR ikke lovet for me
get af Ring Djurslands ledelse 
før El\1-løbct i ral! v cross. Det 
store lob blev !:'n sportslig 
succes. som dansk motorsport 
godt kan vært' tJent med. og 
publikum - vel omknng 5.000. 
(Jk ma.o;ser af raæ at se. Lidt 
skenhedspletter var der selv
(olgelig, men det kan faktisk 
1kke lastes banen.<; oUiaals. 
Det "ar den lange pause efter 
den første kvah.fikation=
de på næsten 45 CTUIUltter. 
Forste heat skulle kiJI't!S om. 
fordi to korere havdi.> taget en 
forkert bane, og derefter gik 
der tid med at omregne. Til 
gfflgæld var det ikke den op
le'l.'el.so?. at se de to ·m·ec dan
ske korere i dette fine selskab. 
Carl Erik Christl'rlsen. i W al
degaards tidligere Ford 
Escort. lo\'ede godt. men des
værre røg der to st..--mpler 
efter første kvalilikn
tlonsrund 

Age l\1aUuas€'n, •Jordbane
kongen• rra Viborg. der ikke 
1nlllte deltnge i hnns NSU, 
havde fået en oor.<k Porsche 
3,3 Ilter fra Holland. men det 
var ikke lige h.r. Mathiasens 
livreL Han vor utilfreds med 
bi len. men dog ikke mere end 
ha r til lider fulgte ganske 
godt !Æd Blot ikke 1 A-fina-
1 ~"1'1. hvor lun blev holdende 
pil stre1,>en. 

- Man kan JO ikke ~o't<lrte en 
bil uden ot dreJe tæntilngs
noglen. Nl'J.A~ ville simpelt
hen ikke med. for han var 
klar over. at han ikke kWllle 
klarY ~g. sagde F.go11 Svan
holt, l'fter lobet. hvor han 
blev 111' !em i GT-Kassen. 
~ M.JI.hiasen havdi.> il ben

bart regnet med. at han kun
ni:' sætte Sig nt'd i bilen. og 
straks knre l'r'-1 L~>ks. Sven
hot t. og Stc~n K. Han.•;en. 
Ilerluftnagle 

- Det kan jo ikke nytte h:ln 
laver vrovl over bil!m. nar 
d<•n er næsten idcnusk med 
rrun egl>n. sus;de den hoUand
skt• Andre Albt>rs, der slutte
de som nr. t re H:m skal træ
ne, Oll Ikke lave vrovl. Hwm 
er denne A~ Milth.lasen. lw
rlgt. J c-g tror da. lum kører 
llll'gCt godt bil, mm ligegyldig 
hvor dygb~ man ..-r. så skal 
der træn~ .. 

- J~ ville gerne have kørt i 
den holl:mdske Porsche. ~ 
havdt' mll.ske SO- 'iS flt-re HK 
end min eg-en. s.~ jeg Cor.;;tår 
lkkt' problemerne. sagde E,..'"On 
Svnnholt Age !\'la thilb<·n var 
dog qjl', og dN sluttede :Jitsil 
lnl<i, ,&t han blt.>V holdtonde p.~ 
lt.lrt.,lrt'J;:•·n \'cd A-fin...!Pn. 
d<"r &0\'11gt lgt'n bh?\' vundet 
aJ Andrens &-nua. 0.>1.rig. 
L.lll("•a Strata:.. for.m Eun>-

pamesteren Olle A.messon. 
Porsche 

B-finalen var lidt al en 
tynd kop the. Der var kun to 
biler. og her kunne Mogens 
Terkelæn. Koge. 1 Porscllc. 
t!Oæ sl..i John Clarke. Eng
land. i samme type b&! Det 
tynde felt skyldtes man.,øe 
uheld. og flere helt unodven
cbge. Steen K. Hansen. Her
lulmagle. kunne tkke undgå. 
at ramme ind t den dårligt 
kmulde a ~ Tyskland. , 
Porsetie Turbo. ~-ngt den 
sail1I'Æ korer der s&dste 
efterår feJede Svanholt ud af 
banen ved Hamburg. han har 
endnu ikke lært at kore bil 
men hans bil er måske furo. 
pas hurtigste Ut\eldct beuxl 
[or Steen K. Hansen. at løbet 
var forbi. 

Volvo-succes 
Var der maske ikke de mangt 
biler i GT-klassen. så var der 
til gengæld ll'l<ISSer 1 SUln· 
dardvognsklassen.. Her lø det 
hurtigt klart. al dm dobtx'lte 
Europosmestt>r Marti n 
Schanche. Norge. l Ford 
Escort RS 1800. ville f :1 nok o t 
se til at de Ci.re Volvo 3;:1 1\Jr
bokorere. 

Schanch<! startede dos 
bC'd.~ !nl"D mod slutnlfit!en 
Vlrkedc det som om Volvo
æamN Lagde en udryddets...s
taktik mod der-e. konkurrent 
nr. l. 

- V1 korer for 06 .scl\· ()j:; 

~r 1kkc takuk. sagde 
Per-Inge Salfnd.sson ul 
DAGBLADET Han \ illldt t 

Oot sut A-fmakn. os li~ 
dtt>r kom Andas Hultqvi,t. 
\ 'oh-o 343 1\Jr-00 lllt~. med 
Rolf •Myggan• ;-.lw,;.son. 1 

Tord Escorl :som nr tre Per 
EllgS<'th. 1'\or~e. \'olvo 3tl 
1\J.rOO.. nr C 1 re ng Scllane h e 
som nr. fem. 

N~1 hgl:('r M<'lrtln Sch.1n..:he 
og Per-Ingi.' Walfrld.o;.'On hrtt' 
lnl"<l bver 00 potnts. tilt Anders 
llultq~l har 58 pomts. Mt•re 
spænde~ kun det næsu•n 
ikke være 

Fmulerne blev <'normt 
spændmde, 01: det er lreng. · 
si<.len rruu1 hnr !~el. a t publi
kwn har kluppN t·n kerer ud 
ar banen efter en l>Cjr. Lad ():, 
rulx-. al næstk il1'l> I::M-k•b 
d~l 7. juni på >;Qffil~· barw r~ r 
dobbe\1 ..am m;.mg•• llbkUl'l'l' 
Del fOrtJ\,nl'r ck'nnt• .po~·rl
ck'I'\C((' <>g fa;,cmcnmd · n> 
gn'fl ,u moto~rt('n. 

Per G. Hansen; Rln~'tf'li. l'!; 
Ko:IJ Knud"en, ,\lbt•rtslund, 1 

henhold.>'\'IS \'ouxlwll og \'ol
\'0 3tl1\Jrbo. k\mrw 1 kkt• ku"' 
frt'm ul ro :tf U•• tn f&nallr' 
Dl'l'lil vur konku!l,'l'l«''l for 
barsk. kf' 
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6000 så 
speedway 
for 
biler 
på Ring 
Djursland 
• Eft(.'t' en række skuif<'ndC 
llls.ku<• nal \'ar der l.l;\'n glæ
de på Rmg D1ursla.nd. dll 
temtP ald~ om ~ui"'pG
mcltcnokobf.'l l rally crOSI! 

bk'v afviklet l går 
Omknng 8000 t.ilJ.;kueno 

ba\'dC l d~t f'tne Vi!)r lUndPI 
v~j tn den midtjyske bane. 
og de bk>v vidner W et st.~rv
ne der ble-v gcnnem!ørt helt 
ud= mtslyc:lf'. Arrangerm>n
tet vor d vellykket, at Rl.ng 
Djunoltmd kon forvente at få 
lov til ot IUTunge_re en arde
Ung <>Ø ruøl.t' år 
A.fdcbncc n blev vundet af 
den &vcnskc lwrt>r Per-Inge 
Wo.llrldson. som på !orhånd 
vo.r betragtet som eD farlig 
outsider. På andenpladsen 
k orn Anders HuUqvlst. også 
Sverige. og tredjepladsen 
gik Ul Sv-erige ved Boll Myg
pn Nllsaon. Per Eng;setb, 
Nor&c ble v (}erde. mens 
Martin Sc:haocbe, som !m'te 
Inden l.oebcnc l går blev 
nummer fem. 

Nordmand<'n mA au dele 
(ørstepwdseD l den sammeo
lagte atW.LQg med Per-ln3e 
Walirldson.. Begge bar 60 
polnt.. Ande.r& Hulqdst er på 
tredjepladsen med. 58 point 
og Per Engset h. Norge num
mer ftrc med 45 point. 

Torben 

Europamesterskalt l rally cross 

• · 

: . 

~ glkh.åntt og drcuno.tlslt t U t de enkelte løb. l mldten b!iueT Cft.folk:n>ogn ll:lemt og mistt'T rn(ank«rm-
-----" -

- V 11a ve r bar-e- ::-:::=::::::=::::=-..=:::-:::-
alletiders løb 
Kørerne er begejstre~%'; Ring Djursland 
efter træningen til sø ens EM-løb 
- Det bUver lllletldert race, 
er kørerne enige om fn s. 
afdellng af europamester
skabet l rallt croas, som l 
eflenn.lddag køres p6 Ring 
Dj LD"al and. 

- Banen er simpelthen 
perfekt, erklærer den er
far-ne eross-kører Carl E. 
Christensen, Handest. Flere 
af de udenlo.ndske kørere 
jeg har 11nakket med, v a:, 
vildt begejstrede efter lor-

~ dagens u-æning&kønel. Der 
bl.Iver kart bragende stærkt 
til scl ve ID bet, det er hel t 
sikkert, tilløj ed e han. 

fønte rally crou pfl Ring 
Djursland. 

CarL E. Chrisun&rn - Vi 
kommer til at kigge langt 
rifter vognene f-rc Volvo• fa,
brlksuam. 
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- '\ Moto~port 
Sprængte 4 t'( 
ny motor 
Flemming D Olsen fra 
Roskilde m .. en kort delta
gelse i rallycross·stæ\· net 
på Ring Djursland. Alltt
redo under de indladende 
fægt ninger eksploderede 
hans nye Heicl.endorff 
tr:..::Unede roetor 

Carl E.. Christ.on.um ll'llller 
selv op i den svenske rlllly
vl.'t.eran Bjom Wnldcgaardl 
Escart med 250 HK. og selv 

!om han Ikke tldllgere hlll' 
haft så voldsom motorkraft 
til rådighed befandt hon sig 
fint l vog~n. Under tl'ænin
gcn vist.o han hurtigere kør
sel end nordmanden Thore 
(innbrlltcn, der vandt lrcta 

- Det er skægt at kø:re så ~ 
hurtig en VO&n. selvom jeg 
måtte ud efter to punkterin
ger under træningen, men 
jeg er da klar over, at vi 
allesammen kommer til at 
kigge langt efter de fire kø
rere fra Volvos fabrik8team. 
Deres 343 turbo-vogne kører 
simpelthen fantastisk hur
tigt, og Ø er det forresten 
nogen utroligt dygtige pilo
ter, vi skol kæmpe imod. Det 
gwWer mAnge af de uden
landske kørere, tilføjer C ar l 
E. Christensen. Man har 
nænnest fornemmelsen af, at 
enkelte af dem fønt .. tager 
hovedet pl igen .. , når de er 
tærdi3c med at køre. 

for en eventuel afdeling nf 
næste 6.rs europamesterskab. 
Vi har løvrigt pA falderebet 
fået .. beløg• oi flere uden
landske lwrere, så jeg regN!r 
med, ø,t der er fuJd beman
dl.ns l 01'-klnnen, når star
ten går. Det har 'der Ikke 
været 1 nogen af de første 

l flre EM-ofdcllngl!r i å.r, siger 
Ulrik Oxholm. hele1 

_____ __ ...,_! - --- - --.:...-.-__.." 

.. _,.. __ _ 

OgsA lDbsarrø.n.gør Ulrik 
Auberlin-Oxholm Val' glad 
for optakten. FISA's inter
nationalo dommer, svenske
ren Bøl"je J nuon, blU' udtalt 
si~ meget anerkende-nde om 
banen. •• det lover jo godt 
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l Motorsport 

Resultater fra 
Arhus l\lotor Club 
Arhus Wotor Club havde i 
w~kenden deltagere med 1 

13. og 14. afdclmg af lands
tumen.ngen i motocross. De 
opn!~e fo~ende t'Hultater: 
Y 1.25, Ole Knudsen, nr. 4 og 
udgået. U 1.25, Hans Petersen. 
:? og 2., B :!50. J immy Jørgen
sen, l og l, A 1:!5. Kim Kjær, 
S og l. B SOO. Kent Bo 
Launtzcn. 4 og 6. 

• Kn van der Ven, Holland, 
vandt i Polen en afdeling om 
verdensmesterskabet i mo
tocross for 250 cc klassen, 
mens Georgt.>s Jobo og J ean 
Claude Laquaye, begge Bel
~cn. kom på de næste plad
s-er. 

l den samlede stilhng har 
Georges J obe 94 point, Dy
mitr Rangelov, Bulgarien. 63 
og ~ond Boven, Belgien, 
62 p . Vol110-parodd:ørscL: Forrest etageM vi1ld11r, Per-Inge Wa.l!ricL!on 

»Jordbanekongen«s triste Porsche-debut: 

Kørte finale i en bil 
der stod s e 
Volvo-parade ved S. afdeling af El'vf i rally eros s på Ring Djursland 

Af Helge Laursen 
- Sldan noget bras. Det 

nærmer slg s'gu fup, det her. 
Leje en racervogn ud. or sA 
becYnde at snakke om ln
casso, bare rord.J jeg siger, at 
... b andelen- skal cl tilbage. 

• Jordbanek:ongcn-. Aage 
Math.iassen, Viborg. var sur 
og ærgerlig efter sin Pors
ehe-debut pA Ring Djursland 
i går og mente, liraer var 
gjort grin med ham og hans 
spoDSOr, der havde betalt 
omkring 20.000 kr. for at få 
reklamer på den hol.land.ske 
r ally crosvmester Andre Al
bers vogn - og leje reser
vevognen til Aage Mathias
sen. 

Allerede efter træningen 
var Aage Matthiassen mest 
indstillet p!, at Porsehen lige 
så godt kwme blive ~ende, 
sA hans sponsor kunne få 
nogen af pengene igen. Køre 
l!:un.m! den ikke. erklærde 
b;m. 

- De har lovet mig 381 
HK. Her er dæl'me højst 200, 
sagde viborgenseren med et 
foragteligt blik mod motor
rummet. Tænk dig, mekani
kerne startede reverenter 
talt med at banke rust af 
tændrørene, WfDjede han. 

Hollænderen var ligeglad. 
Han viftede med en telex
meddelselsc, hvori Aage 
Math.iassens spamor erklæ
rede sig vil.l.ig til at betal 
lejemålet. 

- Vil I ikke betale nu, må 
vi jo skaffe pengene på en 
anden mAde, lod hollænde
rens svar på protesterne mod 
den syge Poncbe. 

Altså måtte Aage Mathias
sen ud at slås i et GT-felt., 
der ærlig talt ikke bar meget 
præg af, at man korte S. 
afdeling af kampen om eu
ropamesterskabet. Stort fra
fald allerede før starten af 
tyske Jwrere, som bare var 
blevet borte. Yderligere et 
par Porscbe-kørere bulede 
hinanden til ubrugelighed 
allerede i det andet heat. 

Jordbanekongen hang på 
med si.n &ovnige motor det 

bedste han hor lært gennem 
en mere end 20 A.r lang 
motorsportskarriere, og 
plud5clig befandt han sig i 
den barokke situation, at han 
vor m ed i A-finalen. Aller
b agest, som vogn nr. 6, boldt 
Aage Ma tb.iassen, da starten 
~ og det var så forklarin
gen på hans 6. plada. Han 
blev nemlig boldende på 
stregen, da de ØYTiae drog 
abt.ed. Motoren havde dra
get sit sidste r."Uk den dag. 

- Pokker til måde at U 3 
EM-point.s på. Og mig der . 
sådan havde glædet mig til 
at prøve en Porsche, sluttede 
AatCe og sparkede gnavent til 
pØtten. 

· Sdd.an noget b-Nu. Tænk sig - mekanikent.e staTted.e med at 
banke ruat af tændrørene ... sagde Aage Mathi.a&sen og leverede 
den søvnige Por.sche et spark. <Poio: Ho.ne Bolehol 

Godt 5000 tilskuere fik en 
opvisning i, bvordan man 
klarer sig. når der i alt skal 
køres 11 !Db i kampen om 
europamesterskabet. Det 
kan være svært at følge med 
i de indledende heat, men 
topkørerne ved selv, hvor 
der skal satses, og hvor man 
bare •lusker med«. 

Det sidste viste østrigeren 
Andreas Bentza. Hans lille 
højbenede Lancia Stratos 
kunne tiliyneladende ikke 
alverden, specielt ikke mod 

che i FordEscort B DA. Mon
den kører utroligt godt og 
var Volvoerne overlegen i 
sine indledende heats, men i 
finalen blev der vist team
kØJ"Sel af Volvo d det kunne 
forstås, og o.llcrede på anden 
omgang var Schanche sendt 
tilboge som nr. 5. 

I stedet sluttede det som 
paradekørscl of Volvos 
trumfkort, Per-Inge W ulfrid
son og Anders Hultquist. En 
gamm kending på Ring 
Djurs d, svenskeren Rolf 

.. Myggan.. Nilsson, havde 
fdet sin Esco.rt manøvreret 
ind på a. pladsen - med 
Volvos 3. fabrikskører, nord
manden Per Engseth lige i 
baglygterne. 

Starten var dramatisk. I 
første sving kom finnen 
Pauli Silvennomen pludselig 
flyvende efter en lidt vild 
manøvre og torpederede en 
anden rally-cross kending på 
banen, nordmanden Ketil 
Bolneseth . Den manøvre 
blev nordmanden så vred 
over, at ban afleverede en 
protest. 

- Fa·en til måde at styre 
på. Det er jo, trods alt, ikke 
stock car-wb, sagde den 
meget vrede Bolneseth. Og 
det gav dommerne ham ret 
i. Finnen blev disk' et. 

Mistede to stempler 
Fra et dansk synspunkt blev 
også standardklassen lidt 
skuffende. Carl Erik Chri
stensen, Handest, var til lej
ligheden udstyret med en 250 
HK Escort, men desværre 
n!ede han ikke mere end l. 
heat. Så var antallet af 
stempler reduceret fra 4 
ti12. 

Så gik det lidt bedre for et 
ondet danske ,.håb«, Kaj 
Knudsen, Albertslund, der 
ved god og fornuftig kørsel 
i sin hjemmebyggede Volvo 
343 turbo sluttede som nr.l6. 

Resultaterne: 
GT-klassen: l. Andreas 

Bcntza. Østrig, Lancia Stra
tos, 2. Olle Arnesen, Sverige, 
Porscbe, a. Andrå Albers, 
Holland, Porschc. Egon 
Svanholt, Roskilde, også i 
Porsche, blev nr. S. 

Standardvognsklassen: l. 
Per-Inge Wnlfridson, Volvo 
343 turbo, 2. Anders Hult
quist, Volvo 343 turbo, a. 
Rold Nilsson. Ford Escort 
B DA. 

den svenske topkører Olle l ;::::::~:...._---------~--------.tr 
Arnesens hurtige Parsche. .,. 
Ikke fur man kom til A-fi-
nalen. Der gik det op for 
tilskuerne - og et par kon
kurrenter - at østrigeren 
havde lurepasset en del for 
at være sikker på at komme 
Crem til finalen. smn han 
vandti en utrolig fart.. 

Volvo-parade 
Undrcd,e nogen sJg over, at 
en hel del Porscher i 
GT-klassen lilsynel11dende 
ikke kørte særlig hurtigt. 
undrede andre sig til gen
gæld over, hvor utrolist hur~ 
tige og velkørende vogne 
Volvo i Sverige har fået ud 
of at ombygge 343-modellen 
og putte turbo-motorer i 
dem. 

Der var lagt op til en solid 
seJr til den dobbelte europa
mester i standardklassen. j 
nordmanden Martin Schan- J 
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Et godt-race 
På Djursland 
Godt SOOO rncnnc<~kc-r oplev~~ i p r et s.aruh f~lf~nærkeri ar 
rart og ~pn:nd ing . da rnao på Ring Djur5land nf\•klcde det 
ror~tc EM i rn ll)H:rosq p.\ dan~ k grund. 

lkt blev . ikke helt uventet • V oh o der ' lja l billedet i stan· 
dardk l,l\~n. mens GT.llauen~ biler n.rstcn S> nlcs for sto re QJ 

krafu~c til banen. 
~ --

STil l l " GER: 
l . P . l W,.lfridwn, S'criac. (Voh.o l43). 
2. And~rs Hultq'l\t . Svcngc (Volvo 3-13). 
J . Rol f "'il~son . S'cnge (Fo rd E~orl). 
4 Per l ng_~eth . Nvrge ~V oho 3431. 
S. M artin S<;hancl.c. Noraci f ord F<con) 
6. Fol~ ,· Anders,on . S•criec (Ford E~ortl. 
r.: M ST 11 1.1 "~<iL:-.. 
1 f> . l. Walfrid~on. S•erige 01: ~!art in S.:hand.c. =-:orG,e .fÅJ p. 
3 And.:r H uhq"''• S' engc . ....... ... ... . ..... ... ...... . .... SS p. 
4. Per f ng.<~eth. l'oMge .... . ... ... ...... . ... ... .. . ........ .. . .. ... . . 4S f> . 
5 nor J<· Carls\o n . s,erige og 

f·otkc Andcrs, on. S'erigc .. .. . ......... . ...... .. .... .... ... ~J p 
(;T ·FINALFN: - - · 
l A ndreas Bcnt?il . Øs trig ( Lancia Stratos). 
2. Oll c Arnc~'>On. s, er ise ( Por...:h~l . 

5. l· gon S\ :tnhoh. Oanm;~ rk (Pors.:: hel. 
[ M.SJ ll UNGEN: 
l. Andre~s B~:ntz:l, ~t rig . ... . ........ . ... ... . ...... ..... ... . ,41,5 p. 
2. O lle Arn~son , s,•crigc .. .. . .. . . . .... .. .. ..... .... . .. ...... . . 42.S p. 
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Aage Mathw en Joran den Porscht, han ldn til sonetap en$ løb pd R ing Djur~land. 

Aage Mathiase'n 
følte sig snydt af den 
hollan~ske udi jer 
»Jordbanekongen« karakteris rede den 
lejede Porse h e som en skrot- il 

• Jordba.oekoogen.c, Aage 
Mathlasen, kom Ikke med pA 
ujraskamlen ved femte afde
lin.i om europameste:nkabet i 
rally crosa, der ble\1: atvtklet 
søod ag pA Riog Djursland, 
men alligevel har b.an gens
taod for megen opmærksom
bed. 

Aage Mathiasen havde lejet 
en porsche i Holland, idet 
hans NSU-prinz ikke kunne 
opnå tilladelse tH e• ctnria s 

løbet. Men det skulle bwi.igt 
\•ise sig, at den ellers så pænt 
omtalte Porsche ikke levede 
op til forventningerne. Og det 
pusede ikke Aage Malhiasen 
samt sponsoren Dantax, der 
var lovet en vog; i tip-top 
klasse. Man forstod faktisk 
godt A.agf: Mathiasen. nAr 
han talte om hollandske 
svindlerier. 

- Vi har fået en v o re, der 
ikke svarer til deklarationen. 
Og det kan vi naturligvis ikke 
være tilfredse med, var Aage 
Mathiasens reaktion, fortalte 
»Jordbanekongenø. 

Oprindeligt ville Aage 
Mathiasen ikke have været til 
start 1d.et 
han havde undersøgt vegpens 
ydekraft. Den svarede til et 
arbejde på 200 hk mod for
venlet et godt stykke over de 
300 hk. Men efter afbud efter 
tidskørslen stillede Aage 
Mathiasen alligevel op. 

J eg havde desværre ikke 
b d til at teste vognen inden 
løbet.. Vognen var lovet leve
ret på mit værksted i Viborg 

l 
fredag kl 13, men det kom 
heller ikke til at holde slik, 

l Porsehen stod forst ,på Rmg 
Djur sland lerdag kL 14, ogsA -miulglede sæderno sømt un-
dre r('ltledter, fortsatte hage 
Mathiuen. 

'!'rods de mange hnnili<'ap 
lykkC\lcs det A.ø~e Mathiasen 
a t komme lU A-finalen, men 
her kom han aldng fro ~J
stregen. Vognen ltik ~~~~!.-

\ hen i stl. J df'potet u~rlede 
Situationen hurtigt tit stor 

diskussion. Den hollandske b T-finalen: 
ejer fik allerede før løbet den L Andreas Bent.zo, Østrig 
besked, at mim ikke var til- \ Lancia Stratos). 
fredse med vognen og derfor 2. Olle Arnesson, Sverige 
ikke agtede at køre. Men så CPorsc.he). 
proklamerede hollænderen. · 5. Egon Svanholt, Danmark 
at ban så absolut ville have ' Porsche). 
pengene. hvad enten der blev 
kørt eller ej. 

-stillingen : 
L Andreas Bentza, 

3,5 p. 
Østrig 

- Vi for.wger naturligvis at 
forfolge sagen. Det kan ikke 
være meningen, at vi skal be-
caie10r eo vare, der ikke sva- 2. Olle Arnesson, Sverige 
rer tiiTet ~fortsatte· p.s. 
Aage Mathiasen. -'Blln. oo= 
lejet gennem banelederen på 
Ring Djursland, Ulrik Ox-
holm &amt en vesttysk for-
midler. Jeg vil nærmest ka-
rakterisere den som en skrot-
bil. Vesttyskeren påstod at 
Porsehen havde over 300 hk. I 
sponsorens papirer stod der, 
at vognen skulle være en 
Pon;cbe 935 med 380 hk. Men 
jeg fandt da hurtigt ud af, at 
det var en Porsche 911 med 
godt 200 hk. Den slags svindel 
klln man godt undvære, slut-
tede Aage Mot.hiasen. 

Dagl.'ns resultater: 
S. nl'deUng om europame

st.erskabet l r allyrorss på 
Ring Dj ursland: 
A-finalen : 

l. P. I. Walfridson. Sverige. 
<Volvo343). 

2. Anders Hultqv1lrt, Sveri
ge (Volvo 343) 

3. Rolf Nissson. Sverige 
(Ford escort). 

4. Per Engseth. Norge (Vol
vo34.3) 

5. Martin Schancke. Norge 
<Ford Escort) 

6. Folke Andersson, Sverige 
<Ford Es.eort). 
EM-st!llingen: 

L P. l. Walfridson. Sverige 
og Martin Schancke, Norge GO 
p. 

3. Anders Hultwv1st, Sveri
~~~ 58. 

4, Per EngseLh, Norge, 45. 
S. B8nc Carlsson, Sverige 

og Folke Andersson. Sverige 
24. 
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BEH VER 

·l T PE 
Får vi det vil publikumsinte 
Cross kunne bevares 
RallycrO&B er 111gen for det 
danske motorsporte- pub
likum. Mellem 7.000 Ol 
8.000 tilalruere mødte troch 
aol og varme op pA Rin1 
Djursland for at folge kAm
pen om EM - og det er det 
atørste antal i flere lr pa en 
dansk motorballe. 

- Det er ablolut tilfreds· 
stillende, !Mtslog en glad 
lobearrangor, Ulrik Auber· 
tin·Oxholm 

-Jeg l)'tlet, den er fasei
aerende - ikke mindst., for
di der sker ooget hele tiden 
- og det aynea publikum 
l benbart og$!. 

En ting e.r doe givet. Hvil 
ro..llyCJ'0418 ~ p6 længere 
ligt akal VIltre sagen her· 
hjemme, er det mldvendlgt, 

at der dukker noglo ciAaske 
korere op, IIOlD 'k.an bide 
tkeer med de bedste i den 
europæiske top. 

l g!r nåede diedes ikle en 
med-i hverken A· eller B
finalen. PA forhånd ''1f.r der 
stillet atore forventninger til 
Co.rl Erik Christenaen fra 
Handest, der lrorte i den 
1'/enake rallykong~ Bjllm 
Waldegaards Ford &.c:ort 
RS 1800. 

Mea det blev en kort for· 
nojebe for deo 39·lrige da.D· 
alter. Han måtte ol)live at 
kol'e videre allerede efter 
forsUl kvalifLkationsheat, 
fordi su~let brændte ovn, 
og ban kom dermed til aL 
dele altæbne med acbkillige 
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Ring Djursland 

Succes 
med EM 

for Rally 

hvi$ motorer ikke 
(kwllll8 holde til p resset i var· 

Kaj K ntUisen var i ain V ol· 
343 tæt pa at nl S.·fma· 

Men strålende kone~ j 
lcl:alifibtion.shea t 

lmlr1A ille, fordi tiderne i 
fmste os andet heat 

far dårlige. 
l ~~~!i:, om EM-pointene lt sicsa,d~ane tro til 

opgill mdlem 001d· 
fmJ~04m ~ ~k~ 

atlidig forv E.\f aam
fm;U\lJ!gt, i si.o Ford Eicon og 

343- br~rne Anden 
Hultquist og Per Inge 
Wa.lfriedssoo. I gh trak 
aidstnævnte det ben~ rnt 
IOIJ v&Ddt fanm Hulequin. 

allan 

Volvo--succes 
pl1 Ring 

Djursland for 
P.er.-Jng.e 

Wattridsson 
fra Sverige. 

j1(1(J :;,.,." dh;Jr/l. d~11 

Klldtonalnl•" udto &nll!var 

9 JUNIC .. O EM-løbet pi !Una Ojurslan<i i 
ah bl n en .tor oportalia lw:ctS. 
N~ten dl!t bol~ kørt.e l oUe for 
'dt>n jyske motol'k.lub, med uncl
tegcloc a! en for IIU\1 pauae.som 
ikb alcyldca oHiclala, men kun 
nt to kørere korte forkert bane i 
det ene beat. 

nekongen• fra Vibcra. bleor tø
bet D<ke d lldt af en &sko. 
Iiana 5pcm.aor havde lejet en 
Parrebe til ham. Mathiasem 
lejede bil var Al.bers ekstrabil. 
mm dog næsten som den &lwlle 
være. Probll!IJH!t YV blot. at 
Mathluan alet iklæ kunne fclge 
med. Dll't blt'\1 til, at der viJ" for 
mango p:robl-, Oll i A·f'll).a• 
len blev ban holdende pl .w-1-

.. 

Økonomisk cik det oglå ud
m=kot. OR det IWillkO Volvo
t~am var helltr ikke ulilfrt'da. 
Per-In.:a Wolfriduon, cc!mie 
1\lverænt., l en ydc:nt 5P«JJ((en~ 
de A-finale, hvar dm dobbel\e 
euroøemcaU!T Ma.rtin &hanche, 
Nor~:e. l Ford Eseort RS 1800. 
kun blev nr. fem.. 

Mauer af tætte dyst« l otan
dardvoansklaam. hvorimod 
det ltneb m•• i CT-kluun. 
oel• om E1on Svanholt., OM vN 
Roakildo, \cl:n &lull.fde blandl 
de bedt~. Han bln nr. (cm clttr 
dm estnøke Andreas lkntza, 
La.nda Strata., Olle Arncnon, 
Svnip, Andre Albeu, Holland. 
01 ~L Alamlki, Finland, e.Ue 1 
Ponehe. 

For ~e Mathlaun, -Jonlba-

otap:n. l 
• T~clm dral drejes, l 

aagde f11:re kllrere til ham. mm 
beo ville ikke køre.. Det VIJ" haDa l 
pro~n, mm dot men 1 
ove-for å& wlv, fordi han ~de l 
troet d~t var letter~ at styre en 
Ponclle, md han opdapde. l 

Carl Erik CbristensuJ. dl!r l 
havde !~jet Bjørn Waldcpards l 
F ard ESC<ll't RS l !OG. var ~Ddt 
lannde, meD ptudsdia oarte to l 
mmpkr m. fut, oc et "' ba.n 1 
UO.. Bart.\ fn et lidt tyndbeo 
net GT-felt. d var W. DOift l 
al drt ~ Ø1UI bar m i nere 1 
Ar b.-llandft. J 

"., 



• VI 

Af p ··bro Juul HaJ!Stn 

DJt.:RSLAl' "D • B.T : •Det 
er JO {ar tastU;k, at Danmark 
rillier o ·er sl {remragende 
en bane at køre rally cross 
på, når pubhkum - indtil 1 
dag _ 1 >:eahteten 1 kke ng
hgt har c pdagel denne trem
ragende lebslonn. som ,.cd 
speedway CpA to hjul) . er 
den lynl,urtigc lc!bsa!,·r~mg 
af rally cross (på !tre h)ull 
en rigtig publikumssport. og 
jeg og mme kolleger er kun 
glade for, at der efter dan
ske forhold var så m~c 
herude 1 dag. Banen er ~
fekt, specrelt fordr den slll
ler store kr a~ ti l førerens 
kvaliteter !rt."lllfor maten
elletc. 

Per-Inge Wallri edson. Vol
\"0-!abrikskcker og mAske 
Europas skrappeste _rally 
c.ross-korer, var begeJs~el 
for Ring DJurslands alvtk
ling at den 5. europa.meste~
skabsafdeling 1 sommen•e)
ret i går. Næsten i.OOO men

esker \":ll' mødt frem for ot 
ra.Uy rross-kanonerne 

Rallycross,
når det 41'1 
er bedst 

Det var rallycross. n4r 
rallycrosser bedst, dt!r i g4r 
blev vist for over 5()0() til· 
skuers p6 Ring Djursland. 
Hele den europæiske e!ito 
var mødt op ri l 6. afdeling af 
europam.est.erskabet. Lobet 
blev en triumf for det 
svensk-norske Volvo-team, 
der besatte tre til de forste 

l fire pladser og benviste 
nordmenden Martin 

' Scblllllre. der førte i kampen 
om europamesterskabet, til 
en 6. plads. Her er et glimt 
fra finaleb.eatet. Per-Inge 
Walfridson, der vandt i sin 
Volvo 343. fører løbet og 
lægger an støvsky, der næ· 
sten skjuler &11 Nilsson. 
Sverige, der blev nr. 3 i sin 
Ford Escart BDA, og An· 
ders HultquitJt, Sverige i 
Volvo. der blev nr. 2. 

--

c.. ..... .._.T o ocu,...t" ~ 

dy~le om EM-poin~. Oll in
gen gik siwHede hje~ 

De frk et race præciS. som 
de hnvde håbet på med den 
lllle. June Per-lnge W~
!ried<on som samlet seJr
hl'rre. Den dobbelte norske 
europamester ~la;tin &han
ke der indtil 1 gar også f6r
te' den S!lmlcde stilli~ -
su,·erænt - kunne 1 den 
danske sommer og pi den 
,-anskelige Ring Djursland 
ikke U sin Escort til D.l •gåc, 
og lille ~P.l.• haled_e med 
sin sejr si mt-get md p! 
nordmand«!n, nt de to stjer
ne-kdrer-e nu begge ha:r 60 
point l sp1dsen af den sam
lede ser1e. P.I.'s team- og 
holdkammerat Anders Hult
quist kra\·lede med en 2. 
pl:uls 1 går op på en plads 
som nr. 3 kun to point efter 
de to førende korere. 

Men en ba.rsk afiære. Yar 
det l sommerheden, (}g l kke 
mindre end 25 a f 60 starten
de vogne strejkede p~ grund 
ar varmen. BL a danskeren 
Carl Erik Kristensen nllede 
kun at deltage i et enkelt 

-
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Stefan Olsson fo re r feltet on over stok og sten. (Foto: Erik Jepsen) 

henl !<Ir h:~ns E.<C'OI'l m~lle ' 
t ages ud af lobct pa grund 
af en ddc.kt. 

Sekundær rolle 
Også den d,, nske turbo

Ve>l\'o-kelrer Knj Knudsen 
måtte finde ~i:! i al 6pr lle en 
sekundær ro !IC', se l v om han 
har besluttet " t dcltagt' 1 

samllige EM-1(\b 1 år. Han 
ble\' nr. 17 pli grund af 
uheld bAde l l. og 2. heat. 
Sil 3 heat nndt han, men 
det var ikke nok. 

GT-køreren Egon S\'an
holt.. der også er med i alle 
EM-afdelinger, blev nr. 5 l 
A- finalen. . 

Arrangpr t.'l rik Aubcrtm
Oxholm glædede sig o\'er de 
mange mennesker og over at 
fil tildelt endnu en EM-af
deling den 7. junj næste l'lr: 

•Jeg er lykkelig for, at alt 
klappede. Ingen knn efter 
dette være l l vi v l om. al 
denne lØbsform er kommel 
for at blh·e. Jeg tror på, at 
den kan genskabe interessen 
for bilsport herhjemme efter 
nogle magre åre. 

• 

c... .. -ø 
f .q Al. T • ICUpl'fo 

'R ycross når 
d~terbedst 

/ 

Den eneste danske deltager j bele europamesterskabsserien i klassen for staDdardvogrJe er 
Kaj Knudsen j en Volvo 343 Turbo. Han bavde dog ikke ;Uor succes P~ biemmebane og blev 
nr. 17. Her er ban bag nordmanden Robert Lang6.rd 

Det blev svenskerne og 
Volvo, der løb med øejreo 
ved femte aldelina al euro· 
p amestes.kaberne i rally· 
cross. der i weekenden blev 
kørt på Ring Djurs i&JJd. 
Volvo R-Sport teamet be
satte tre al de første fire 
pindser i A-finalen i division 
I. Bedst var P e.r- Inae Wi.l· 
fridsson. der hermed fik 20 
EM· point. og do den fø"'nde 
nordmand, Martill 
Schaueke, på Rina Djure· 
land mAtte taae til takke 
med en 6. plads og kun otte 
EM·pomt. st.Ar svenskeren 
og nordmanden nu lige med 
hver 60 point. 

Men inden det vo.r kom· 
met til finalelobcoe. havde 
kørerne været Igennem tre 
kvalifikatlonsheat, og det 
kan nok være, nt dot danske 
mot.orsportspubliku.m fik ot 
se, hvordan rallycross ko· 
res, når det er de bedste. der 
er pt\ banen. Det var en me
get st.or oplevelse for de over 
6000 tilskure. TiJ deu.o lob 
havde virkelig mange men· 
nesker fundet vej til en 
dansk motorbane, og de blev 
beller lkke snydt. 

Og dog. Hvia mnn havde 
h6bet, at de dansko kørere. 
der er med i Elt-1-lobcoe, 
skulle klore s.ig flot pt\ hjem· 
mebono, s6 blov man noget -
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snydt. Kaj Knudsen, der kø· 
rer en Volvo 34.3 T-urbo, blev 
kun sammenlagt nr. 17, idet 
hnn var uheldig i et et af sine 
kvalifikationsheat at blive 
skubbet ud allerede i det før· 
ste sving. Inden han kom 
ind på banen igen. var der 
gået s il lang tid, at de ovrige 
konkurrenter var over alle 
bjerge, og dan tabte tid 
kunne ikke vindes ind igen. 
Dertor blev det kun til e:n 17. 
plads til Kej Knudsen. 

Egon Svanholt, der i s.io 
Porsche kører i division II, 
hvor der er knapt sil mange 
kørere , fik beller ikke nogen 
t.oppleccring. Ha.o var dog 
blandt de bedste og nåede 
fri.ml t.il A·finalen, hvor han 
blev nr. fem n f seks korere. 

Adskillige andre danake 
korere delt.og, og som et ek· 
stra •trækplaster• havde 
lobsa.rrangonme lejet vogne 
til •Jordbanekongeu• Aage 
Mothinssen, Viborg, og Carl 
Erik Christiansen, Handest. 
Sidst.nævnte skulle kore i 
den svenske mester Bjoru 
Waldegårds Ford Escort 
BOA, men det blev kun til to 

kvalifikatJonsheat., så mang
lede et par cylindre fuld· 
s tam d i g kompression. 

de fire Volvoer pi banen 
samtidig. og der blev kørt 
millimeter tæL 

På den terre bane blev 
stov og grus til t.ider hvirvlet 
op, så det pi det. rurermeste 
målte være umuligt at se ret 
langt. frem for sig , og at kø· 
rerne hver gang fik drejet de 
rigtige steder. forelron:u:ner 
næsten mirakuløst. Men der 
skete ikke et encsu uheld 
under det store llrl"onge
menL.. 

Som sagt var Volvo-ko· 
re.rn~ domin~ode og for· 
mAede at bolde nordmanden 
Martin Schanke nede. Det 
lykkedes dog nok ikke 
mindst, fordi Volvo-koreroe 
korte som et team, og all er 
det i u.geua naLur noget let· 
tere at holde en kører lidt 
nede. Men at Martin 
Schancke st.adjg ligge.r i 
spidsen for EM·serieo · gan· 
ske vist ou på en delt forste
plads · er bestemt ikke no
gen t.ilf li! l dighed. Der er! a· 
rede det danske motor
spon.spubJ iku.m p4 Ring 
Djursland. 

Afviklingen af løbet gik 
meget fint. bortset fra at e.n 
kombineret kører· og offi· 
cial-fejl bevirkede. at et heat 
i fonte kvnlifikat.ioosrunde 
måtte kores om. Men det 
kunne ikke kares om. før 
samtlige 14 heat i kva.lifika· 
tiOJlJI:runden var afv iklet. og 
det gav en mængde besvær· 
Ugheder for det ed b--anlæg, 
som reBultaterno b lev reanet 
ud på. Derfor blev der en 
ufrlvillig pause ptl en IUie 
halv time. 

Udklip af Horsens FolkeJ>!d JUMI 1980 

Aage Matbiosaeo. der ko-
nu NSU i den hjemlige tur
nerlog havde ft\et s tlllet den 
hollnndskc mester Andre 
Al bergs 2,8 liter Porehe til 
rådlghc<d. Men del kneb nu 
lidt tor den danske kører 
med så kort træningstid at 
kure sig ind p.ll banen med en 
fremmed bil . H on fik sig 
ganske vist placere~ i A· fi· 
oalen, roen kom aldrig til at. 
koro detto lob, der i øvrigt 
blev vundet aJ østrigeren 
Andy Beot:.r.a i on Lancia 
Stratos. H an forte EM·ae· 
rieo inden løbe~ på Ring 
Djursland og bar altsil nu 
skabt silil: et solid t forspring. 

Men ellers var der boasta· 
velig t.alt biler på banen kon· 
stant. og tilskuerne fik god 
sportslig underholdn ing i de 
fire timer, det t.og at afvik le 
løbet... 8700 l/arsens. d~" _ 

IUid•OJl~l~<l~• uden ana•At 

Ral lyeross løbets store 
motors porumeasige ople
velaer f&JJdt man i div ision 
t , standardklaaaen. hvor det 
svensk/noreke Volvo-toam 
pi fire mand spillede en do· 
mine rende ro lle. l e t al kva· 
llf!ka tlo nabøatene var netop 

Løbu.rrangvr Ulrik Au· 
oortin ·Oxholm var ligeledes 
ovenud tilfrede med arran
gementet . og han kunne e f· 
ter le bet meddele, at Rine 
Djursl&JJd OCH til neste u 
er b levet tildelt en afdelina 
af europameøterekabet i ral· 
lycrosø. det bliver den 6. 
juni. (can). 

l 



Rally-cro s .•n-r • 
Il. afd~ om europcmu!Oe.r· 

slcabet 1 raUyerac; ~Rille DJurs-
land: - -
A- !Jnalen 
1. P l. Walfn<1soø. s~. 

Volvo :N31. 
%. And• ra HuJiqVI&t. Svenp 

IVoivo ~). 
:l. Rol:t Nt-. &Ymp 

l For<:! Escort) . 
4. Pn E:npelb. Norp 

(Volt"O :N31 
5. M&rtlft Scbanck.e, Sorcr

For<:l Dcortl 
6. f'ol.lte An~eraoo, Sven~ 

l P'urd E.cort) 

'E.M •Stllliluren : 
l P . l . W alJrldt.on. Swnp oc 

Martic Sch.nc:ko, Norce. eo p . 
3. AOO.erø !JuJLqvlrt. Svomce ~ p. 
t . Per En,.. tb :->ane. <0 p . 

Folke ...-rwon, s~~~·· :.; p. 

G T·tlnalcl. 
1. Andrea>. Ben~ Østric 

<LG.n<:ta StraiO!l). 
z oUe ~a. s~ 
~). 

~ &~;on Svanhoit. Damna.rk 
(Po~ l 

EM i rally-cross på Ring Djursland: 

Europames n 
sat på plads af 
to Volvo-
EM -aldcll:ng l rally-ero611 p! 
RiAg DjW'llland blev m 6p0rtø· 
lig og ekonom.i.&k øu.cers. 
De ca. 5.000 tilslruere fik un· 
derholdning af en klasse. der 
ikk.e tidlJgere u blevet villt i 
Danmark. Europas skrappeste 
rully-aoss-korere gav en forry
gende opvisning i. hvordan en 
bil kan køres. M an fik ofte det 
indttyk. at de ftk hjælp fra hø
jere magter, nAr de kætedo de
roe biler ud i vold!ommø ud
skridninger gennem banens 
mange sving. 
Der blev uddelt en bule i ny 
og oæ. men det. hører ra1l y
aoss til. og k areroe tager 
smækkens, ~ro de kommer. 
Kun en enkelt gang fo1te en 
kDru- sig ureåærdigt behand
let af konkui'Tent.eme. Det var 
I:IOI'dmmde.n Tore Finbriten, 
da ban blev klemt lidt rigeligt 
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af en konkummt i s tD.rten. Sa
g;m blev dog afvist af lobsle
delsen. 
Den storo i.ntsresae samlede 
sig om standardvognkl&586n, 
der havde deltagelse ai de 
skrappeate kørere i Europa. 
Der blev v irkelig gået til sa· 
gen. og det viste sig hurtigt, 
at kampen om de værdifulde 
EM-point ville blive et opgar 
mellem tre Volvo 343 og tre 
Ford Escort'er. 
De indledende heat afalcrede 
også, at den regerende europa
mester, Mllrtill Schanche. Nor· 
ge, ville fA det svært i kampen 
mod de to svenske Volvo-køre
ro Per-toge Wal.fridson og An· 
ders Hult.quist. 
Martin Scbanehe {llndt sig til· 
syneladende lkb rigtig t.D reer 
u p! Ring DjW1lllll'id, der el· 
lerø nød m.egen roe frn delta· 

gerne, og ban mlr~ da ogsA l 
finalen Jøde sig nøje med m 
fem t.eplads. 
Her viste Volvos fabrikskarer 
Per-I nge Walfridson aig ald~ 

les , suveræn. Han kOI'Ul kon· 
'kurrenterne søndllr og sommen 
og sluttede et pænt stykke fe>. 
ran Anders Hult.qui!t. fWlf 
• Myggen• Nilsson, Sverige. 
blev nummer tre i en Ford 
Escort. 
Med Karl Erik Krillten.8en ude 
af billedet allerede efter forste 
beat vu det op til Per G. 
Hansen. Ringsted. Vauxhall 
Cbevette, og Kaj Knudsen, AJ. 
bertslu.nd, Volvo 343, at fms. 
vare de danske farver. Men 
nogen trus..~l for de etablerede 
navne blev de aldrig. 
Bedst Idarede Per G. H lillSBil 

sig. Kaj Knudsen kDrte et helt 
godt hent, men hu til.synele· 

Der blev vi.rkeUg giet W ea· 
gen pil Ring Dju.ntland. H tr er 
nordmaDoon Jan Guldbra.n.een 
i øpldaeo for et felt med bl.L 
daoø.kuen Per G. Haoøen. 

dcndc Udt svært ved at kllpere 
kon.lrorronusrncs ofu! lidt hid.ei· 
ge fight. 
Blev s tm:ldardvognmu-n en 
tieværdig so~. vAr det. dm· 
mod 8A som 81 med kvaliteten 
af GT-vogn·rac:eL .KlasRD var 
uhyre Lynd L ~. Der var 
foktisk iriUI tre-firo kørere med 
io tero.atio.n.al st:yrlt.e. 
Bedst var den ost:rig:sk.e me
ster Andy Bentu l en Lancia 
Strutoe, der blev en suveræn 
vinder af E M-fildelingen. Men 
også nordmanden Olle Arne
sen. der er regerende øaropa· 
mester. viste gode! takter. Han 
b lev nnmmer to. 
Egon Svnnholdt, der er på 
fjerdepllldsen i kampen om 
årot8 E M·tltel slut:tede SOlD 

nummer fem langt efter Alldy 
Benua. 
E ft..e:r løbet blev det meddelt 
IUTII.D.gøren Ulrik Au.bortin.OX
holm, at ban. ogsA oæate la vil 
r• t.ildelt en afdeling af europa
m~ l rally -C"'68. 
Skal noget krit.iaeres ,-ed ar
rangementet, mA det være de 
lo.ngc pau.øer mcllem de indJ&. 
de!nde beat. 
- Det kan der imidlertid ikke 
laves om på. lastslog Ulrik 
Oxholm. Det. tager nu engang 
t.id , at få beregnet de enkelte 
k.oreræ tider. 

u4Jcup øf Berlingske Tideode 

T T T 2 K Øbl'nlwvu, den g JUMI tnQtl 
Klltkand .-et.&• oclu lUtiTU ~~ 

OUTSIDER VANDT - Der var 6000 mennesker~ Rina Djuraland i det fine vejr l gå r, hvor lemte afde
ling al euroøamest:er5kabet t rally crllss blev vundet al den svenske outsider, Per·ln&e Wall rldson. Sven
skeren kom nu oø ~ siden al nordlllllnde'n Martin Schanche p.\ torstepl.clset~l den samlede stilling. 

1 

Deri er vi lidte enige med Oz. 
bobn. l d~ moderne EDB-ti
der m6 den sJ.aas arnAting lnøt
ne onlneø pA f' aelrundør med 
det rigt.ifø u elatyr. 
Det lrritera" publlkum med de 
lage peu_., og det er jo 
bods alL dem. der skaber det 
økonomiake grundlag for at 
lru.nne afvikle et EM· løb. 
H uak dJ:l h'r. Oxholm. 

5. afdelioø om europameø._ 
8Ubet l rally<r088 "' RiDø 
Ojunllllld: 
A-finalen: 
l . P. l. Wlllfridson. Sverige. 

(Volvo 3431. 
2. Anden! Holmqvist. Sverige. 

(Volvo 3-1.3). 
3. Rolf f' ila8on, SvengelFord 

.E}lCQJ'tJ. 
4. Per Engscth.. Norge (Volvo 

343). 
5. Man.in Schancbe. N~ 

(f'ord Escortl. 

8. Flllkt Aodm!eoa, 
!Ford Eeaml. 

EM :.ciiUDøea: 
l. P. J. Walfrid.eon, Svwnp cg 

Martin Schancbe. 
60 p. 

3. AndeB 
58 p. 

4. Per E ngseth, Norp. 46 p. 
5, Bllrje Carlsson, Sverige. 

Folke Andeneon, 
24 p 

GT·kfmaln: 
L Andreu Bentza. 0øtric 

f Lancia Stratos). 
2. OUe Aniesaon , Svenge !P«-

11Chel. 
o. Egon Svanboll.. Danmark!· 

POt'IICbe). 

EM·tttillingm: 
l. Androas BEntza. ~-

43,5 p. 
2. Olle Amesson, Svenge. 42.5 

p. 

E~o i rally~ Martia Scblllldle havde det 
svært i EM·o!ddittg m p! Ring DjW"Siao.d. Her er han i 
spidøen l t't ar de. IJ>dl~odr heat med øvenslcerrn l'er 

E11gsøtb lige dte:t- sig. I llna!.m blev Martin Sclwldle 1rua 
o\DXI.IDel' (em. 

l dl/r 
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UJAI•" ø/ Randers Amtsavis 

x!Jf)O Randers. den 9 .IIli.! 1 
1\lldtana:l~ tl.U u dtn ••U•II r 
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t>~(l() E.• l·w~ lrn 12 JUH1 1980 
hildt.a~~ri, ,.lu u•h·n an•"'" 

Europ;JIQeSterm Poul V Pctcf'St'rl d;;t/ forHJJ;c :~t forbedre' sin 
r-gen b;,ncrckord pJ SJ.rydstrop Go-k:m ring p4 5f'nd;JJ;. 

o 

Europamester pa 
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Ring Djursland 
A utomobil-Sports Klubben. 
Kobcolr.lvn. der i å r har SO.å~ 
JUb tlreum . har h•"Tllllnst sit 
•tø~te jubilæumsarrangnnent 

ungsponcn~ superkln~e d ter 
s•ens~.:ren, Lennan Bohlin. 

Poul Pcte>~n er indehaver 
af banerekorden i Skrydstrup 
med tiden 35,22 sekunder ror 
en omg:ms IX\ den 725 meter 
lalll!c bane. 

Alle de indledende" heat5 kø
res sondag r orrniddag. K l. l-l 
bct~J;nder finaleheatcnc. 

b m 

l 'J41Jf) J Ra nders Amtsavis 

\'100 Raudcrs; dl'n_ 
h'.l l rl.-uu.:hC"IU Ild en AtU.\Qt 

til Scrndcrjyll11nd , noermere bt'
te[Ulet go-kart banen i Sl.ryd
~trup ~ed Vo jens. Her samles 
landets bedste ~aning·~orcre i 
1: 13s~ernc A IOO cc og E~SO cc i 
ckn li:0111mcndc Yl et'~ cnd. De 
skal ~,,,re om en S31TIIct pr.l:
miesum på 9(X)O kroner. hera f r 
2000 til ~inderen a f k la~sc A. 

l den hurltgste klasse • E2SO 
te - deltager bl.a . den r~erende l 
europamester, Poul V. Peter· 
sen. Kobenhavn Han er ltge 
•endt tuern fra England. hvor 
han opnAedc en rornem anden· 
pl:ld.~ '-ro det uorriccielle 'crj 

,.d_rosmQ!SJ'Y.U ~nne kar· 

'i' '-' . 

EM i rally-cross 
blev et flop for 
de danske »navne« 
Ewop••••es;ersk•he •fdelingeo 
i Mllly-<:r065 på Ring DjiUfiland 
fik ikke dm sfsln"bdbg de to 
donske topnaYDe, Kari Erik 
Kristen:RD, Hrmdest, og ~e 
Mat.h~ Vlhorg. havde ~
oet. med. 
De til de lejede riiC.el'e levede 
ikke hel t op til forventninger
ne og begge de danske •nav· 
ae- måtta forlsde racet med 
awtorproblemm-. 
Pmt ude af bill.edet var Karl 
Erik .Kristen.sen, der b.avde 
vist god kørsel unde.: tidtag· 
Ilingen. r son.dagenB Cørsæ 

ødelagt motor tvang Karl 
Kmten6en ud til EM l 

ralliv ·<ll'06ii allerede efter &ØIIda· 
f:eøl.e beat.. 

t ,._l . , 

t-J~U L .. J 

heat spi.!!te motoren to stem· 
pler, en skade, der ikke lader 
sig udbed ro på stedet. Karl 
Erik kunne nu tnekke i hver· 
dogstøj ilt og betragte konkw· 
renternes kamp fra tilskuer
plods.cmc. 
- Det var et ærgerligt uheld. 
sagde H aodæt.-køreren . For 
blot to løb siden blev motoren 
renoveret i Ford Escaram i 
Sverige og ' ' III' tilsyneladende i 
form, da den lcom til Ring 
Djlll'!!land. Men den slags 
uheld Iean man selvfølgelig 
ikke gardere sig imod. 
For Age MaLhia&eo blev den 
dag, der &lcuDe have vam:t den 
Btorste l haoa glorværdige kar
rluc, et kæ:mpeOop. Den bU 
hans sponliOC havde lejet dl 
ham l Holland var N ringe, 111 

det gr æD&ede til det pinUge. 
Deo 1111tte koosum~ ud i &Vto· 
gene og manglede i uhyggelig 
grad izæk.kra.ft.. 

- Jeg er meget skuffet. &agde 
Ago Moth.iosen efter lobet. Og 
jeg kan med l 00 pct. sikker
hed faøtsL6.. lit det er aidatc 
gang jeg sætter mig ind i en 
lejet I1ICCI' af don s lags. 
- J eg vidste. det var et spil i 
lotteriet.. mon jeg havde allige
vel håbet på, lit det var en god 
bil den bollandske meeiA!T All· 

ff helt 
til tops 

-~-~~~~~~~~~~==:===~~ 

Vibol"'f FP skab te den 
·-~ tiiUli&e optakt tU det 
atore lokalderby Ø Viborg 

01'1Sdn1r atten mod 
Ralilde.rs Frej a ved at beseJ· 

Sl~el.se med 3-2 o~ "'TDUI
denued aii'Tl.e t.ll top .. i 

c1ivislon. VP'Feme bche> 
i.kk.e mange lll'Crtrm· 

~Iser tor at tage det hop, 
k.unne næsten l~e s!c 

seJren. På !-ot.ogm! Kim 
billede jubler 

r:rrer Per Nielscos 
miJ til 1-D. 

I Randers hjalp frejaner· 
ne VF.P' et stykke pl veJ ved 

Preli.5e al lr.ra.ft ud af snll.
kozlgalS tropper !ra Herføl· 

s>fl sportssldeme 9-13 
ka~ l Slll.&eLse ~ de 

sport.&bcglv~r. 
VMKs Aa&e Ma.t.hlaaen. 

blev rcrulært l<oiet v('(! 
på ~~~and Oll 
klub Olu! 

der pi\ den to
speodwuymasltloe 

lumi))e(lc l ltva.rWnalen om 
for llllZdom 1 Tampara. 

~~d. 

10 

-
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........ ~·"' ""' • •u--
r Jkl.pot Roskilde Tidende 

4000 RorW dl.', d<'n 3 Q JUNI 1980 
"lldt-•nrhf'IU· udto al'll•ar 

• 

llt"f 
Volvo-Y.Icces . 
l den sjette runde af Euro· 
pamesterskabet l rallyc. 
rosa på Maasmechelen i 
Belglen gentog Volvos ral· 
lyeross team successen fro 
Rin~ wersland ved al bc· 
sæt re p ladser l A-fjna· 
len for Division t -vogne. 
VInder blev Borje Carlsson 
foran Per-Inge Wal· 
friedson efterfu lgt ar tl le
linde baveren Martin 
Schanche i Ford foran An
a.ers Hu ltqvisl i den tredie 
Volvo 34'3 Turbo. l Divi
sion Il vandt østrigeren 
Andy Bentza i Lancia Stra
tos på ny en sejr foran me
steren OIJe Arnesson og 
Heinz Bubetz, begge i 
Porsche. l den samlede 
sti Iling fl'll'es d e lo divisi· 
aner af henholdsvis P-1 
Walfridson og Andy Ben
tza. Næste EM-runde køres 
den 24. august i Holland 
og den 31. august i Dram
men i Norge. 

Age M SLbiuen ki.klter s.ku:ff'~t på dm1 svi~ de teknik. 

dre Alber.! b.ovde med op til 
mig. 

Trods den dårlige bil lyklædl'l! 
del Age Matbiasen et komml! 
i b-finalen (placering frn In til 
OCt4'11, mlln i sandhedens inter· 

esse s.kal det nævnes. at der 
kun n.r 10 biler til stan. 
Viborgen5m!n kam dog aldrig 
ud at kare b-finale. Hans Por
sche Cam!ra blev si.mJl('l~h2n 

stiend t' t dod som en sild ved t 
mrtstregen). 

~-------
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~e Mathiassens EM-optrædeii 
endte i skandale: 

~ 
l 

( fl'1 

Det lejede 
vilddyr 
skrottede 

- Det er en sV'1ne6t.r&g. Han 
b&r SimPelthen snyt os, så 
vandet driver ar os. 
~~ Jordbant?konce A~ 

Mat.hlnssen t.nlt.e med 
storo bol;sta~tt efter 6in de
bo.Jtoptræden ved EM-1\ldolln· 
gen t ral.lyerOS:. på R!ni 
DJ~d i ~fir. DeL P~ 
elr.selliPiar a.r en Porscbe 935, 
som AliP ~ ved 
sponsore:. hJælp troede hall 
havde skattet tuem W ~ens 
anledrung ~ at ind&A en 
~ med den bol· 
l:uxlske kOreT Andre Albert, 
m stc nem!~ at væno: co 
rei~J.].ær skrotUdgave 11! cc 
Porsche 911. 

- For det første vw det 
i1tlte den bil, vi bs ~de leje L. 
For det andet dukkede deo 
!orst op lordac e!temuddaa. 
og da skulle vi til at sætte 
sæde 1 01: speJlil pA. oe da 
jeg så endelilr kom ud og 
kore 1 den, rtlle motoren slet 
l.kke mokke ret. fortæller en 
sku!!eL Aage M.'Uiblassen. 

l det l.nd.ledmde hea.t gik 
det ooe-eoi unde, l.det det blev 
W en Mden og en tredie
plads, som var DOk til at sUt· 

re IldiMa Ul A-l]Jlll]en. 
Moo da. staten $kUilc gå t.il 

A-!J.nalen, vWo bilen stoL ikke 
sta n.c, og Aa6;o MnhlAA!Jlen 
mO.tte ta.go W takke med en 
sjettopllld'l uden at have væ
ret med. Det bjs.lp ikke, nt 
bUøns udleJe:-, Andre AJ~ 
Corso!fe at skubbe don 1 gang 
med $U ca-et p~ cksmllll!nr, 
som ban siden kørte en tre
d.leplQds hJem l. 

i\-FINALEN: 
l. P. I . Wo.llrid.soo, Sverlge 

(Volvo 3-43) 
2.. Anders Hult.q\ist, Sverlge 

(Volvo 3-t3) 
J. Rctc NUsson. s~ (Ford 

Esoort) 
<4, Per Engsatb, Norge (Volvo 

3-13) 
5. Mar1lln Scbancke, Norge 

(Ford Escort) 
6. Folke Andersson, Sverige 

(f'ord Eseort) 
&\J-STILLINGEN: 

1. P. I. Ws.l!rlrtson. Sv-eri8e. 
og Martin Scbanske, Nor
ge, 60 points 

s. Anders Hult.qnst, Sverige, 
58 

4. Per~- Norge, 45 
~- BOrje Carlsson. Sve:rtge, og 

AAGE MATHIASEN - vilddyret han havde lc1et, VISte sig ikke 
forventningerne værd1g. 

F'Oike .-.nderson, Sverige, 24 5. Egon Sva.ahott, Dlwnark 

GT-FI NALEN: 
1. And..reas .Ben•za, ØStrig 

(Lanc'UI. Slrat<)S) 
2. Olle Amesson, Sverige 

(POrsche) 

(Porsche) 

E)-1-sTJLLINGEN: 
1. Andrens Bentza, Østrig 

43,5 points 
2- Olle Arnesson, Sverige, 42.5 
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\ 
Klub·-weekend på 
Ring DJ. ursland 

'fil/ 
~æst\•••d Motofklubs Au- der arrangeret fællesspis-

lQafddmg og SydsJællan. d6 ntngog hyggchgtsarnvær. ; · 
Automobilklub er gAtt i 
6:imorbcjde om en klub-
weekend di!Tl 19. og 20. Juh 
på Ring Djursland f<tr de to 
klublx!rs medlemmer. 

D('(' bh,·or afrejse fredag 
ofwn. o~ om lordagen er der 
planlal-'1: træmng om for
mu.ldagt"n, mens der 1knl 
kort's htntll om L'ftt:'!'mld-
doyfn. I'rQI.'l":lmmct t'!' det 
&amme om sond,.l~l'fl. h\'or 
man ~lutwr af med præ
mit'uddcli~. 

1100 KOBENHAVN X: 
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VoL~llp ~~ Herning Folkeblad 

7400 fft.rnlllg, den - 9 
l\lldr•nl'lTtll"' uden enner 
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Alle fra dcno klubbor med l 
gyldtJJt Ucl'ns k11n dclllllle. 
rm·o ' ovrtqt h6bcr orran- l 
Røreroe J)ll at si\ mar14:c 
klubmedh•rnmC'r som rnu
hgt nl llll:l' rood over \li l'n 
IMrHlJt•h~ wt·~:kl•nd. Ot'r 
&kul ovcmøtle'l t ryttcri(Ar
d"n, i t••h t•llf·r C:llmPm&· 
vot;n. og lord11 al t~ 'l\ b hver 

UdltUpo/ Næstved Tidende 
1 -1100 ,,~s" ~"- d~n 1 JUNI1!1{) 

, 

l P. I. Waltrldsoo, Svertge, l deo oye 255 hestes 1Urf»-Volvo 343 Jrorer 601l1 seJrherre mod mAJ. PI. 
som luuJ kaldes. er profes!l/()nel korer for Volvo. 

C ross-succes 
på Djursland 
Forrygende opgør i første 
europamesterskabsløb i rally·cross på 
danskbane 
Forventningerne holdt stl.k. 
SendQiens EM·løb ~ rally· 
c.ross på Rl.ni Dl ursland blev 
en succes og så sportsligt vel· 
!ykket, at Rini Djursland kan 
vente at få lov t1l at arrange
re en aldeUng også næste år. 
I strålende sommerveJr hav· 
de omkring 5000 tilskuere 
tuobdet vej tU den østjyske 
bane, hvor løbsarranger U1r1k 
Aubert1o-<>xbolm for første 
gang meget Længe kUnne se 
banens store hovedtrlbune 
helt fyldt op. 
SøndageliS lob bod på 32 beats 
l fOITYgenlie tempo. alt for 
lange pauser på grund al Uds· 
ber'egningen. og masser al 
støv tra en spændende bnnes' 
grusat snit. 
De dallSke kørere bang godt 
på. men kunne l længden ikke 
stille meget op mod de stærke 
svenskere og nordmænd. De
res Iver og dygtlghed lover 
dog godt for fortsat dans.k en· 
gagement l rally-c.ross. som 
med sondagens lob bor have 
fået et a!(rørende dansk gen· 
oembrud. Bedst gik del for 
Egon Svanholt. Øm. der korte 
en samlet femteplads hjem t 
sin Porsche. 
Jordbanekongen Allie Ma· 
thiasen, Viborg korte fornuf· 
Ugt l den Porscbe, ban havde 
fået sUllet t1l råd.lghed. mens 
Cnrl Er1k Christensen, Han· 
dest, måtte udgå l verdens· 
mesteren BJorn Waldegaards 
250 hestet Ford Escort RS 
1800 med to odelagte stemp
ler. 
KaJ Knudsen, Albertslund. l 
en fo!T}Igende hurtl& Volvo 
343 Turbo korte meget st.ærkt 
etter at have arbeJdet de se
neste d~e og nætter med at 
få denne Danmarks hurtigste 
Volvo 34S klnr Ul El\f·løbet. 
Han var dog Ikke hurtig nolt 
til at gå med l tlDalen. Bedre 
held næste alllli for den t11· 
ltmt.tulde dansker. 
EM·aldellnlren vandtes al den 
svenske kører Per-Inge W ol· 
trtdsoo, som forinden var pin· 
eeret på trediepladsen l det 
samlede resultat. På anden· 
pladsen kom teamka.mmera· 
tan Anders HultQulst. også 
Sverige. Bogae koN!r Volvo 
343 Turbo. og de blev Mat nf 
Rolf Mygpn Nlelsson. Sverl· 
ge, på trediepladsen t Ford 

f .. 
l 

Escort.. Trediemanden i det 
svenske Volvo R·t.e.m.a, n.ard· 
manden Per Engseth, blev 
fJerdebedst l finalen, mens 
lla.ns tandsmand 'rr1arlin 
Seba.oc.ke l Fo:rd Escørt blev 
henvt&l. t11 en' femteplads. 
rtiart!.n SclJaneke mA beretter 
dele førstepladsen 1 den sa.t:n· 
lede stilll.n.g med Per-Inge 
Waltridson, begge med 60 
points. Anders HultQ1.1st er 
trediebedst med 58 p. og Per 
Engsetb, Norge. er nummer 
fire med 45 p. Femtepladsen 
deles al BOrje earlsson og 
Folke Alxlerason. begge Sve
rige og begge med 24 p. 

GT ·finalen: 1. Alldreas Bent· 
za, Østng (Laocla Stratos). 2. 
ODe Arnesson. Sver!ie (Por· 
scbe). 5. Egon 5\,a.nbolt. Dan· 
mark ( Porsebel. • 
EM-stillingen: l. Andreas 
Bentza. Østrig, 43,5 p. 2. Olle 
Amesson.. Sverige. 42.,5. l 

-------------------

....-----~--~-~~~ 

RI~G D.JORSLA!'D 
l 

R"'"'Sull:Jf<'"r . - L..J'/t / 
KIAsat &: ~,' 7 
l Bore• Nldsen. 1u<-l-.ailildo

NSU 15.~~.5. 1. Slt'C>n Pcd<r ...,n. 
~jl_.,._ POLO l.S.44.l 3 Nl~lt 
Heru-lk D~'ftATd And~I'Rn, GI· 1 

5lTUI>. VW Ill.ll1.3. l 
Klass• 5, 
t. KaJ J o.ti.$4UI. li a,. o ni e\'. 

ClUbmNI H.ll8.1. 2. Ol~ K• rr•r. 
S:orwns. Fia~. l~.o:l 8. :J, Ol~ l'll<tl· 
""'·51~. Clumn.m l.S.l3,1. 
IO~ 1: 
1. .tril< Haudb-..ror. Gedved, 

B"''W U.t!l,O l . Gunno.r ~. 
HlrUluls. D~uun IS.Ol,S. ~ Pa\ll 

l 
Mlldtcl~n. KJ~. Cooper 

klaoff ); 
1 . .Hmrll< flu.q, V. Ha.54lnc. 

!'.'SO 14.10 l 3. ~rd Crabo•.nld. 
Sopl,l~nh<lf. !IISU 14.11,9 J XJolø 
Chr HIJ1JV\, Allerød. Clu b"'an 
~~~ 

Klasse ~: 
1. Jorn 0&1..-urd, Glslrup, VW 

15.:!.1.6. ~- Gunnar JørJ;I'M"S>. 
Od~næ E!c:or· lUl ~ 1 Hen. 
nln« Oåal, H\'ldon·e. NSC 
18.4t.7. 

K.las.n l; 
1. Ch"""''ftl Chr~~ :.S.rl• 

•~r. NSl' 15 Ol .t. 2 :lotl~bMI 
Wqner. Gauc. !-051:1 15.13.8 1. 
KJeld Rasmu_", FalulftUP, Es
cort 15.%!. 7. 

l Jl'l=mlnl Ran t.ynaoe 
lmp 14.~7. 2. Anden Kølstrup 
l<obtnh.,\'n, a.Jinl U.54 7 1 Ar· ! 

Kia_- o: 

lflld Nltlsm, AI'(lbOrc. Lotus 
16.18,0. 

l d.mtS løb 
Xl:nl u 1\t&.DC: 
l. J<.>bll Jonacn 01 Pu Cal'l~n. l 

Po~:Yhe C Or:l\IC~ :_ 1ms 
Duhl og Petl'r ~terRt>. Aud.l ~:SO 
52 mnpn<:e ! G<trd Crabewt<kl 
og Norbul Rollw~dd•r. NSU U 
~..", .. 

.------ - .d....l..- ... -----. -
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JordbaDei<wll!fl A116'D .VatiiJAs(>n, VIborg, 1 Porseben tl1 1·en-l 
stre blb·er tlemt (ft'UJJdlgt l et at den spændende baMs grus
sv1DJI Han tJarede dog ogsl denne sltuJJUon med fornuft 
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Formel 1600-=kører med 
i k~mp om mesterskab 

FARSØ: Væddeløbsk:øre- foronkorcnde blev cblk\l'alifi
Nm JetU And er~ Farsc.har ccr<:t. blev det W en 5. plads, 
dellJI~ i tredje afd eling af Oi derv«!d hentede høn11 point 
løbene til det du>~lu.• mester- hjem. 
skab p4 Jyllandsnngen. Med 1 DM klrres der i alt otte 
sin fonneJ 1600 li&cer hen klJn 
IB pomt fra en førsteplads, så afdelinger. Fjerde afdeling 
c:b~ct'rne for en plaeenng er køres p6 Sild sidst i juli og 
inden for rækkt'Vlddc. femte afdeling på Ring Dju:' -

TredJe a fdehnc begyndte la~idt 1 august. 
ellffa uheid1gt for J~ns An- ,.-
dersen. Da ttai'Um gik, var l 
hans motor ejet. J su, men fra 
at ligge på en 16. plads, kørte 
han op til m 7. pladø, og da t.o 
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Nyt Volvo-våben 
i rally-cross 
Op mod 4oo hestekræfter i det svenske 
teams 343-specialbiler 
Svenske Volvo er på veJ med 
en 2-lit.ers udgave af sin 343· 
serie AUeredc nu afprøves 
den nye motor af svenske ral· 
ty-cross karere, fordi nyheden 
Ikke blot kammer l gad~vcr· 
slonerne. men også skal være 
Jen svenske fabriks nye \'å· 
oen t rolly-cross. Iler har Vot· 
vo allerede succes med sin III· 
le 343 Turbo. men hermed 
holder man Ikke Den ny 2·11· 
ters maskine hamotoueres 
rorst på eft.erilret. og med u;. 
vcnUiel topstykke forudses en 
ydelse på clrk.n 20S hk. M!.'d 
Lucbolader vil den kunne præ
stere 350-400 hk. og det. er en 

fantaslisk forbedring J forbold 
Ul den nuværende B 14 stan· 
dardmotor på 255 llk ved lur· 
boladnlng. 
DeL svenske succesteam ser 
allSil frem Ul at få nere heste.l 
under motorhjelmen. Ved 
El\1-lobcl på Rlng Djursland 
for nylla be\1sæ-"dc""1M:nSke 
korerc. nt de både hnr bil og 
evner til al viS~.> andre euro
pælske rolly-cross korere bag· 
hjul Med de 400 heste under 
hjelmen bliver de måske 
uovervlndet1ge J en rnotor
sports!ll'en. der hastigt bliver 
mere og mere populær· 

AMTSAVlUN li ANDfliS 

-~--------- -~-............. -

' ; 

l Klubløb med gratis entre 
~På Ring Djursland i dag 

GRENÅ - Publikum er veJ
komme, man mt\ kun opholde 
!llg i Ryttugårchm. Si\dM er 
bet.i.ngtol.serue, nAr Djurslands 
Mot.orklub i dag pA Rias 
Djiii"Slantl nlvlklcr a.oden alde· 
ling al de i.nume klubmester
skaber l komblnuet osfalt· og 
rally -craøs. 
Der er t.al.e om et lukket o.rran· 
gement for klubbens medlem· 
mer, hvor der Ikke opkrwves 
entre. Af forsikringsmæ:~Sigu 
Atsager rn6 publilrum derfor 
i.kko tngo ophold på tribunen. 
Hensigten mod disse interne -

lllT'IU1gmnenter er at give mo
t.orkluboons mange hjælpere 
og officials en clla.næ for selv 
at k.ore på barum. Der et lagt 
op til en underboldende dag 
m.od masser af løb p!t banen, 
der dels folger o.sfalt.belægnin· 
gen. dels foregir pl grus. 
Hyggost.-r~-at't indeholder i Ar 
også koolcurrencf>.r for biler 
uden nuDUDe~ploder med risiko 
for ekstnl. lllAllg\' b u ler og tror
sal. der grænser tiJ aet ulovli· 
~re. Der er til dagens stmVne 
tilineldt 40 vogne. 
Efter lobet vil motorkørerne 

Der er tnldltlo:n ror boler og 
dnuruuik, nlr 8UI:odardvogne
ne uden nummtl"'i'Lader ov•rta· 
ger Rizlg Dju.rs.l.and 

bygge sig 1 tt fælles IIIT'an~ 
ment. iden der 5ond.ftg er rnu· 
ligbed for træning p! banen. 
Djurslands ~IOUlttlub vil ~!ær 
fire af disse nsfalt-rnll) løb 
kål\> k!ubn r•tnl i deo forskelli· 
ge klassl>.r. 

1100 KØllENHAVN K 

ØSTERGADE 87 

TELEFON (Ol) 1287~ 

Udkllø nf D j ursland 

"'::~--..~;;;: SUltslidende ""u""''"'··-:::..l a JULI !!IO 
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VoNo's rallyc:ross-bll fn:mtr_u;.dc;,_!J~~ r~!~~~t~~~':f!: 1o~: 
team n:gl mrd rrwnge teknf,.,.c '"'e 
ren al pindshensyn plaC'CretlmR J \'Of(lli.HI 
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MED BENZIN
OG BRØDMOTOR 

GRENA - Selvom scmuJ>er
vejrtt jJdte er det ollm-li!t.t. 
sA kan Colk udma!rkn få m 
bygg~lig weekend ud al dec.. 
blot de rannAr 111 indretu sig. 
Det folStod man ved et pat 

s:wr-e h}'ggt!-4l1T1Uigernmter pit 
Ojwsland i ..-~kendeo. 
På Ring Ojun;J~~nd havde 
Ojarslands M<Mrklob ri ~ 
åalammgemmt, bvar det 
først og fn>mm,.,~ dnjede sig 
øm at fi \!D ior.løjftig d1J8. ~ 
oum uulle vinde, vor Ikke 
Dott.e præmier i ælv eU~ rost · 
Irit stål, men godt humør og 
kam.merat&kab. Nogle al biler· 
ne de:r kom l e••mdelse, var 
løvrigt heatet i m slaotbWJke. 
til! det var næsten arimcligt Ilt 

give dem prærniu l ru.&"tl.rit 
stål. Men de gav prø!mier til 
deltagen og pllblilmm gennem 
en t'amøjr:lig dag . 
Fjellerup IdræL&!orening hav· 
de i forbiDdeJse mf!d et ~ 
ammgement tilrettrlagt en 
Fje&rap-Marcll. 
Der hyggl'de man sig ogs4 l 
smil grupper og r!'gDVejrstej, 
og bAde bom og bunde var 
med. Det blev en rigtig !ami· 
lirtm. Hellet ikke be- b~· -
så .,)dt det er redaktionen be
kendt - sat nye rekorder -
ikke engang i vables-, (o:r der 
kan man ikke i Fjftl...up kun· 
kwtac med Hæ,..·ejs·marchm. 
:\1 eo deltagerne Iil< en god 
dag. 
KonkJusloaen al dette må 
være. a1 det er lig~ldigt. om 
man anvender twnzin. åler 
brodmator, og oog~unde li· 
gegyllfig't. h \"llrledes v t' j ret er, 
blot man f1xstAr at indntw 
sl.g på de givne forbold og ~r 
Indstillet p4. al milD llkAI tri
ves godt i et venllgt miljo. Det 
kan 6nd~s både pJi matorbo· 
oi!D og i uovene omkring Fjel· 
Jerup . 

FOTO: 
~-uRT L. JAKOB EJ\ 
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~IIDTDJURS - SolllJDer· 
rtaun l K.ollnd flk en ClD 
start ~ famllle-orlmte
rinpl.øb. 

Der deltog 17 'IIOSJ"C samt 
fem moto~ykler. Nr. l blev 
Lars Dybdal og Henrik 
Nlclscn, 55 struf!epoint. 2.. 
Bertil oa H11nne Clausen, 80 
strafpoint. Der var trostt'
præ!Ille W den Jidste, og 
den gik til Ca!"lten Moller 
og Enk Nielsen, der op
nåede 405 strafpoint. 

l motorcykelrækken slut
tede ln! med 130 strafpoint. 
Dermed blev motorcyklen 

med det laveste Startnum
mer vinder, Erland Knud
sen og MnrgrPthe Christen-
sen. - -

Uden for knnkurre-ncen 
korte Djursland$ Motor 
Klub et lob for licens
km-l'~. ~r deltog 13 vogne. 
Nr. l blev Flemming Niel
sen og Ove Pl'<icrscn med 
7 straf poin l. 
~ Vllr et ~kke: ar

rangement, og DJursland 
Motor Klub håber, at det 
kan blive en lilbageven
dende begivenhed. · 
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J\RacEtpA Ring Djursland / 
i weekenden 

l denne weekend køre. 
der 2·dngu race p4 Rtns 
Djurale.nd. 

Det er del arrangement 
80m Udiigere hed Grand , 
Prix. men aom nu omdøbt 
Ul Oatkyøllobet. det drejer 
algom. 

•Ø&lkyeUøbet« kommer 
lU nt beetå ar 2 nfdellnger 
aom de l de UdJigere 4ra 
Orand Prix. nemlig med et 
lungdlatancolob om tordn· 
g an og »alm. c lob om son· 
dagen. Om lør4ngcn koreø 
dPøuden kvn heats 1 de for
sk<'lllge klAsser. 

Weekendens hovcdbegl
vcnhod bl1vor uden tvivl 
dNto års 2,4 t:lmor Mlnl Lo 
Mane. hvorlU mange nye 
kørere hn.r molcll sJg . Start
lislen forvenleR nt komme 
lU øt omfatte ca. 21! ko rotø
J<'r og 1!0 kører~ \.U delte 
langdJatn.ncelob. hvor den 
rorate anmeldelse kom fra 
et kombineret danak / tysk 
hold. nemlig Pre ben Chrl· 
s toffersen og Peter Brecht . 
Holdel skal kore 1 Peter 
Brechts vogn, en P'ord Ea
cort 2000 RS, og Ikke som 
sidste år l Prebens OR 11 . 
BMW, h\'Or Preben anm. 

men med Leif Peters~ aei
rcdo. 

Om Preben kan gl!nl.age 
auecoaen er nok lV1vlaomt, 
ldcu to andre meget hurtige 
herrer har anmeldt derea 
ankornat \.U løbet. nemlig 
Henrtk Spetierberg og An
ders Koløtrup, begge tro 
København. akal deltage 1 
løbet 1 - hold tast - ~ 
Sport 2000. Henrlk SpeUer
bcrg og Anders Kolai.rup. 2 
herrer pt\ ca. 2 meters høj. 
de. har fundet ud 111, at døn
ne vogn, der ~ellers udmær
ker alg ved korte sprint-løb, 
nemt kan bygges om Ul tø
bel, og begge d'herrer er 
m eget fortrøstningsfulde, 
hvad angår vognens 
holdbarhed. 

Skulle vognen mod for
ventrung Ikke bolde, har et 
n.n<lot hold fra Århus an. 
meldt sig tU løbet 1 et Ug· 
nendo kø·retoj. nemllg lo
kalholdel Pete r Elgård og 
Bjørn Søby. Holdet skal kø
re l Petera TIOA Sport 2000 
og det bliver for deres ved
kommende første gang de 
skal deltage t et 8å langt 
løb. det strækker sig over 
en. 1110 omgange. 
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Jørgen Poulsen tabte ikke 
fatningen derinde i kabi
nen på sin røde, grønne og 
hvide racer, selvom han 
blev presset bagfra af 
Lundgaardh . Det vandt 
danskeren på. 

mystik omkring olietrykkel i 
maskineriet. En hastekonfe
rence med fabrikkens tekni
kere kunne ikke opklare sa· 
gen. Sil da Preben Kris toffer
sen havde misset en omgang 
pil grund al sjusk med signa
lerne fra en flagpost. og mo
toren fortBal opererede med 
svingende olietryk, var der 
ikke mere a t go re for Kristor
fersen den dag. 

Jørgen Poulsen 

Speciel t ikke. da det fra 
starten var vesttyskeren Pe
ter Pospieszyk og Jan Lund
gaardh . som tog føringen 
med deres Porscher efter
ful gt af Jørgen Poulsen. Og 
på et tidspunkt skiltede po
sitionerne, og tyskeren faldt 
tilbage. 

sørgede før 
underholdnin 
MOTORSPORT: Selvom 
Preben Kristofforsen &a Od
der i BMW 3~0 havde bedste 
træningstid, og selvom dat 
tusindtallige publikum 
havde ventet opvisning af 
Anders Olofsson. sA Vllt dot 
l!!ligevel Jørgen Poulsen. 
ArUp, og Jan Lundgoardh, 
Sverige, som med en forry· 
gende Porseha-duel sørglldu 
for underholdningen l 
gruppe S-klassen for specinl
stondardvogne pli Ri ng 
Knutstorp 

Og danskeren vandt efter 
al h.nV"e af-vist del ene angreb 

cfte"r det andet. Men fynboen 
derinde i m.ørket bag den 
rød-gronne og hvide facade 
var bare helt kold, og be
holdt odøren luk.ketc. Der 
blev ikke kastet smuler i 
groms til den Ihærdige 
Lundgaardh så meget som 
en eneste gang. Selv Ikke, do 
de nAedo op bag en langs
ommoro vogn og sku Ile 
ovorhala. Et kort øjeblik trak 
det op til en lynsnar svensk 
o verhaling. mens den dan
ske Castrol-Porscbe blev 
klemt inde bag den langs
omme vogn. 

t"fllD ork lUl). Poulsen rrn 
A~p strakte sil højre bon 
h~ t ud og skar sig ud af dert 
k ppendø fælde. just som 
tfl enskere n skulle li l... 

Og sådan gik det næsten 
fris. star! til måL 

Preben Kristoffersen vor 
b .rtJgst ved tneningon cf

i:fulgt nf Olofsson og Jon 
ndganrdh samt Jorgcn 
uJsen. Men der var pro· 

b mer med danskerens 
MW. Siden Kristoffersen 

~
ntede den hos BMW forud 

r lobet pa Oiepholz for e t 
r uger siden. hor der været 

Og så vor det ellers et 
hæsblæsende elose-race 
mellem Poulsen og Lund
goardh resten af vejen 
•hlemc til mlll. Fynboen 
stod distaocon ovor for 
svenskerens hede pust i 
nokkon. Et fint løb, og en fin 
dansk præstation. 

- Vi var raktisk ret jævn
byrdige materielt, så det var 
bure om ol hm ngo pA. Dot var 
sjovt. sagde en f(lod Jørgen 
Poulson bagofter. 

Proben Kristofforsen tabte 
lllo hu møret over sin 
.. skæbne• t !Abet. Det vigtig
ste var, at motoren holdt. og 
nu bliver underkastet en 
undersøgelse og trimning, 
s4 den er bolt klar tillobet pil 
Ring Djursland f don kom
mende weekond. Der skol 
b l.a. k.oros Mini-Le Mnns 
igon. dam 
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Mini Le Mans og 
uofficielt EM-løb 
på Ring Djursland 

Jyllttnds·Ringen bJu- fået tiJ. 
delt årets Danmarks Grand 
Prix 1 WJI'.nllbanclob. slt rung 
Djursland må •nøJCii • med ot 
kalde weekendtos storløb far 
Øst.kyatJ OO...t.. 
f..obet o.fvikles i to afdelinger. 
Om lurdagen køres dl1. såkald
te M l ni Le M ans over 2.4 ti
mer med bl. a. deltagelse af 
Preben Kristoffersen. Odder. 
rally-veteranen Jan Glad, Ka
lundborg og den professiooelle 
cykel.ryu.er Kim Svendsen, 
Roskilde. Sidstnævnte t.og i 
vinter banelicens og debuterer 
i lerdagens Le Mans·raee. 

Preben Kristofim~eJ~, Odder, 
deJtager i dmn.e Ford Escart 
srrmnum med veøttys.keftn Pe· 
ter Brecht l Min; Le MADS 
over 2,4 tima pli Ring DjW8-
Iond. 

Ulrik Oxh.olm prøver i ovrigt 
en helt ny prispnlit,k i forbin
delse med weekendens anange
menL Han sætter priserne be
tydeligt ned. 
- !Æt er min agt at finde ud 
af hvorfor publikum svigtEr 
mine løb. siger han. De ~e 
billetpriser vi k«er med pa 
soudag. kan i bven. fald ikke 
holde publikum bjerillæ. siger 
han. 

Som en nyskabelse hor man i 
ar Lilladt de hurtige Spon. 
2000-l1lall't' at s tileJ op. Dm. 
bar bl. a Henrik Spelierberg, 
Anders Koldstrup, Koben- r---------~-..1"' 
havn. benyttet sig af. De d.o.n-
ner et stærkt team med v in-
dere hancer. 
Om :;undagen afvikles et •al
mindeligt~ banerace med del
tagd~e af hele den d.anske eli
te. samt en nfdcling af dll't uof. 
ficiclle EM for fOI'lnl.'l 20000. 
Et ganske int.e.ressant lob. 

Nej til vind- Lj 1L
1 

møJJer og 
jordvarme 
Pnlle Thesrrup, Bjergene. og 
irent Hansen. Veddinge. har 
begge fåc:t !lfslag frn teknhl.. 
ud,al!l i Dragsholm på en nn
S(..ogning om rillndel:ie til ar 
opføre en •endmolle. Afs!J. 
ger er i begge rilf~lde be
grundet med. ar man ild..e 
onsker en •indmølle placerer 
i der naturs~onne sommer
hu~område. 

0gS>.l Errm Alfasr, \eJ le· 
by, har iåct nej til en nn~ug. 
ning om :u ud n) n e en n f 
kommunens indu~trigrunde 
til jor .. harme. Ern~r Alrasr 
'ilie hn'e l:~gr jord,arme ned 
i en del :1f ~ommuneru 
grund, som ~toder op ril ham 
egen ejendom. men da tndu· 
sirigrundene er sat til salg. 
ons~er teknisl ud' alp.tlle at 
lade anctre dhponere o~er 
dem. 
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ukue,r-k;ue i motorsport: 

Spøgelset skal 
sultes ud! 
Halvering af billetpriser på motorlob 
skal øge tiLskuertallet 

Motorbuernet atore spe
Be~R- dlskuerkrlaen - skal 
manes l jordeo. Løbsarran
ør Ulrik Aubertln-Oxholm 
bar veret pi tomandsbAnd 
med spø~lsrt ved anart seJt 
alle de løb, han l '19 og '80 
har lavet pi Ring Djursland. 
Nu foruger ban endnu en
gang at afbryde bekendtska
bet. 

- Vi ml prøve at sulte 
.. spøjclsct• ud. erklærer ban. 

- Det skal være et propa
gandalob - for ~a~spoTt 
- og der(or er Vl eruge om 
kun at bruge penge til det 
allernødvendigste (ambu
lance, læge etc.) - simpelt
hen for at kunne tukke folk 
billigt ind. Netop dø høje 
entrC-priser er ofte fremhæ
vet som årsag til tilskuer
krise. Nu md vi se, om det 
passer, &.i ger Ulrik Oxholm. 
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RING D;;t~S~ND har 
igen fået en a(delingøf EM i 
rally cross til næste Ar. Lo
bet fornylig bliver af alle 
beteilDet som en stor 5ucces 
for den dnnske bane og de 
r olk. der stod bag dette for
ste EM-lob på dansk grund 
i ITUinge Ar. Blot kunne lobs
arrangør Ulrik Aubertin
Oxholm, Kobcnhovn, godt 
ønske sig lidt flere tilskue
re, men dem håber han 
kommer næste år, når alle 

ud~~~~"' fyos Amts Avis 

l 
hnr snakket om oplevelsen i 
år. 

l 

1100 KØBENHAVN i: 

Ø S TE RG ADE 8 7 

TELEFON (Ol) 128730 

5700 SmuJborg, dtn_l Ji J(J.l.J f98a 
IUidun(lYdu ø:du mnu 

Fremg~Aden hedder 
garuke enkelt en halvering 
af billetprisen ved det sidste 
asfaltløb pA banen i Ar - det 
Artige •Mini Le Mansc, der 
køres 16. og 17.august. 

Kun ~t sted bar det ikke 
været muligt at reducere 
omkast.nin!;eme. Arrangøren 
er tvunget til at tegne en 
lobsfors.ikrini via Dansk 
Automobilsports Union. Så
dan en kaster ca. 25.000 kr, 
Heraf tjener DAU en provi
sion, efter sigende omkring 
8.000 kr. - og de penge vil 
unionen ikke give afkald på. 

Udku" øJ Dagbladet 

DE TO OAU-~laER l 
Næ;tved og Vordingborg. 
havde meg:t!t svært ved at 
samle et godt felt til klub
weekend på R~ D.}UJ"Sland 
fomylig. Først da rnainron
taktede klubben i Køge også, 
kom der mere fYlde pa start~
listen. 32 biler. Kørerne, Djurslands Motor 

Klub og jeg, B'Cnige om at 
reducere alle omkostninger 
mest muligt. De flr f.eks. 
mgen præmiepenge, bortset 
fra hvad Shell udbetaler som 
den hovedsponsor, der ogd 
skal distribuere rabatbillet
ter. 
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Ulrik Aubertin.-Ozholm -
Nu m4 vi se, om det passer, 
at de hidtil hoja billetpriser J 
er drsctg til til.skuerkri&cn. / 

(/dÅiip •• , Aarhuus Stiftstidende 

8cl00 Århus ,len 2~ JUU )~0 
f\lldran1he.1Jt udtn au•ar 

ot~~u" "' Ny Dag 

O. lrtON k- C.12S IW~n.Um•tc"!tt oa E-250 cc, t..r fundot on god bane l Rødby Hovn, og er 
nasten m.ed.Y.d hvert løb, og al n#1 det lgero pr '-• p6 aøndtt~J· l f o t o : lorben La ... n l. 

Spændende løb i 
vente på Rødby 
Havn Go-Kartring 
l Der bhver spændende løb i Go-KQrt stævne på K.~rt1n g cndehg c:r /\ . B Jensen. Vo.JCnS 

ven te nar der pA søndag ho lde~ Rmgen, RØdby H 1.1vn. Kurtmil Klub nr. 3 med 41 
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Det er Rødby Go-Kart Kl ub pomt. Sil der er spænding om 
der køre r det efterbOnden trudi- hvem uer vil blive den endelige 
tionclk • Møbclmcssel11bet•. vinde r 
der har Mobelmessen 1 Rodby Men der ~kal også kores i 
S()m sponsor. kla~wntc A-lrnernatio nul, A-

A.nmcldc:h.:~frt>ten .:r nc:h>f' Danmark. ,, -National og Soda 
udløbet, oplyse r Jens Jensen Suemn. der alle: lurer med 100 
f r~ RodbyGo-Karl Klub og der kubtl..cenumcter. som bM~cn i 
har tilmcldl sig 72 k.Here jævn l R·!dby llavn h ur VJ~l Sll:t '-H:rde-
fordclt 1 de klai>$Cr. der 'kal i"'" le~ velegnet u l 
res 1 "ed løbet Lurdag er der tr:.r:nmg fur kø-

Stør..t mtere:.se s.~rnlcr der rcrne. <l8 'iOndag går det for al-
~~g om l..las..cn <"·125 kubikctn \or 1,,,, n:'lr publilr;.um lukkes 
timeter. h'or del er ftn.tlcn 1 md ul løt'Cnc, der beg)nder Id 
Cup-C 1980, der køre~. Iler li 00 
blev for11c afdchnr ki!rt 1 \ o
jens Og ckt gav ttl result~t 31 

Ame 'lyg:'lrd, VOJCn\ Karlut(l 
K lu b forer med 46 pomt N r :! 

l er H~nnk Lursen DJU~IDd 
Mollir Klub med -12 pomt III\ 

S11ht Rodb' G<>-Kart Klub 
huldt li'h' Rødb\ ll.s\n '·Ir der 
mcøct '' )r pubhkunnopma:rl..
loOmhcd. Ul! det håher man øg~ 
bh\ er t1lllllld~t denne g.ut~ . 

l ~;-------------------------------------~~~~~ 

4000 R<JJkildt, dtn ~ ~'Q. \9't 
W:lldtcUlrl•tl.Je ud t n am•ar 

Djurslands motorkørere 
pr3rger orienteringsdyst 

\ 

GRE~A - Bilorient.eringsb
rernt- fna Djurslands Mol.OI' 
klub prægy ~ts e;njyak~ 

l ru.mering . r boldtu.mtring~o er 
DM KA Således p4 ro lUl den· 
plads m~ 111 point - rem 

\

point ertn ~ode AA.S fna 
.Arllus. 
l nybegynderklassen liggt'l' 
~icls Pallisgurd Ol( El"" Uwr· 

l sen, 0:\1 KA. i ~pids..n med .;O 
~mt.. Her er Conn1 og Folke 
IN1elsen pil f.l"nleplruben med 

udkliP ~t O j ursland 

26 poin.t. 
l begynderidassen bar DM KA 
'\iels Jakob-coeo og John Knud
sen på t:redjepl~o. X'teb E. 
:-.1el.sen og Svend Bargi_o;eo på 
sjettepladsen samt Tolben 
Cam.!ns og Henrik Pilgilrd på 
~·endeplad&en. 

l Juruorklo.sseo har D~iKA 
fem hold blandt de ti bedste. 
H er er H an s Soren.sen og 
KJeld Ott.sen på fjerdepladsen 
med 3-1 pou:lt.. Jorn Andersen 
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~"Motion 
i bilen Y 1 1-/ 

KOLIND - En of do nye 
ting p~ proiJ'ammet. ved 

mmcrfest.en i K ol ind CT 
fnxru.lie-bilorlcnt.erings
løb. 

og Svend E. Andersen pu 5J<'t· 
r.epladsen med :r!. Jeru~ Kr. 
Lam:sen og K.inrten syvende 
med 29. Ove "T1ulm3l'n og J or· 
gen Christeosen ott.ende med 
25 og Kaj .Sieben og Ib Peder
sen på niendepladsen med 24 
point. 
Endelig besæt= hold fro 
Djurslm:td tredje- og fjenii!p
ladscn i seniorklassen SØ 
Ove Pedersen og Lars \\~mlber 
samt Max Hansen og An· 
nDonit H rmsen bar samlet 33 

l 
point. 
Djurslands :\totaltlub~ Oli~· 
teri.ogs-afdeling har iovrigt 

l fAet overcitagQt Iemw afd...!~ 
af det danske mesterskab med 
S1l1rt ved Turisthot.ellC!t. l G re
nå lørdag den 30. nugusc. Lo
bet tæller sruntidig S()rn fjerde 
afdeling af det jyske mest!.'!' 
skab. 50 hold bar allt..OOe 
meldt sig til start. 
Fjerde afdeling i den ostjy3ke 
tumering køres lørdag den 23. 
august i Arhus. l.Dbet ..-r .. am. 
titlig femte afdeling i 0~1 KA'• 
klubmesterskab. 
På b:lnefrooteo faregir næste 
anangwneot i "'eekenden 16. 
og l 7. august med asfalt-lob 
og M 1.111 Lr ~1an~ på Rmg 
Djursland. 
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Det blive:.· samtidig første 
punkt ~ sommcrfc-stens 
prog:ra.m onsdo~t oft.en. 

, J~,.,. J, Aarhuus Stiftstidende 

D.:t er Djursl11nds ~tor 
Klub, der h1!r tilrett.ela&t 
~et. IX-t koster 20 kr. pr. 
vogn ut delt-.;e, og hoved
princippet er. at f ~~r og mor 
er ~ fortll!d..>t oa bomene 
p.l bQgSædet. 

Uden ror konkUI'I'tncen 
bar Djurslands Motor Klub 
eget. beond er lob i bilori
mttring &ar konkur
rencer atsrt.er wc! KPII / 
klubhus. -L 

,V(}('() ~ 1 !JUS d~ n 

Klldmal•.tk ISoloD ""''~ 5 AUG. 1980 



, Ai/ro 1r -s,... 
~~ l.. ~#:A 
100000 tiuku~re uil/oll~ Europorrt<'ller John Nic~cn, n4r hon jagter nyl' oigtlge point i ØM rig. 

------------~~----·-----
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- 100.000 FØLGER 
EUROPAMESTER 
00.000 tlla.kucre feJger den 

,.._. ..... e E uropamest-er l For
el Super V John N ieiMn., 

han pA aoodq akal ud l 
et nyt afgonnde løb for at 
foravon titlon. 

Det sker l det oatri~ke 
rand Pris.... og i undhe

dens interet!lle skal det na
turligvis mød, at dot storo 
publilrull\Jital kun bilvor 
nAet.. fordi denne aJdeUog 
afvikles 10m foT])rovo til co 
ny VM-afdeling l Formel L 

John Nlcl~on vnndt l V (!at· 
tvakland pA Hoekemhetm 
Rlng undor lignende om
stændigheder, hvor han Sllt
tc bOJlen•kord under træn in· 
gen med et. gennomanlt p4 
190 kilomøter i timen. 

-

- Jta vil vi ndo ipn l 
Øttrla for et demonac.ere for 
en •lorre masae, et Jl'l hal 
talent til mere end Fo rmel 
Super V, 1i~r John Nic~n 
- S.mtidi1 jagWr jec victi · 
go pointe i ll.empc~n om tlf.
len. J q e r elleve point efter 
hollænderen Arla Leyen.dijk 

1 
oa lkulle øerne have en ny 
foretoplade for at lOrt af. 
at.o.ndt'n mellom 01 mindre. •. 

PA de hjemlige Alenaer l 
holder Rine p juntland l 
weok endon l'n atdeunl! ar 
dot uofficielle EM for For
mel 2000 oø de&udon et m ini 
Le Mana over 2.4 time l 
atcdot for det etore friDlllkø 
loba 24 t.imør. 

mr. 

Lfi L.f 

Skal ikke træde fJAit, øt Ekstra Bladet 

'\ i\Li 
~ ,l • '-

1\IAI G \l ~lht !1. pr 1 
!t •ond n kdr) w r. l r 
ut.ollw ~:ung· • b \ 1 l. Ilt h n 
klon knn• AI;.J·rk t !J.I r n C:) hl 
!1. u har han • k•lt• t 1 •l h• t•· n 
ud rnl'd 1·n Fnrd Ib 70fltl. 
hvo., h,tiJ IIilml!ll'n m< d l'll'm· 
mm l! O. Ol'«'n ~kalrtr<~vt ly k. 
k en i w1·k•·nd~n • •t t •m• ri 
~"" ' ltc Man,. p., fi in!.l llJur 
~- K•m (.; Snnd- •·nW r, 
fonir-.·k ptl ran·,-, kol~ Ol< b··· 
~>"'lod let den a l~luu.cndl' p rov•· 
og visu· i øvngt. al han h•JJ1 
~n~ tor ~L kor. bil j j 
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1 '' A,,.bcnhot•n, dm 
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Førte klart~ 
måtteudgå 
1000 tilskuere til Mini le Mans på 
Ring Djursland 

Det gode vejr var med Ring 
Djursland p! Cørstedacen e! 
»Østkystt.betto lørdag. Om
kring 1000 d.lsk:oere overvæ
rede et rllm.rmde første lwlt 
i Formel litiG, som vandtes 
suverænt at klassens danske 
mester J esper VWmn sen. 

ment sidste år. 3-4000 til
skuere ventes til IDbei i dag, 
hvor man afvikl.er DM for 
tl.l'e nationale bilklasser 
samt kører en afdeling Gol
den Lion Troghy for Formel 
2000. 

-

D"n pro!t"N>Jonelle cykel
n t ter K im G. S\'Cndsen !or
s;IGer !Ug nu i en Rport. h\•or 
hon 1kk!' !'<.'l\' skol træde 
rundt - motorspo1't. 

I dnl{ er han med i et 2.4 
limers · Mim le Mans• på 
Ri Djursland. hvor han i 

·t~ . ioo racerskolen 
rd gla •\.~. 
Hn n kø•·cr Sllmmon mc.-d. 

( 

bysbnrnel fra Roski.ldP 
Flemming D. Olsen i cm 
Ford RS 2000. 

· Det er min bil. vi kprer 
•.• fortæller Flemming D. 
Ol~en, •men jeg er ikke ner
vøs for at lægge korel9j til 
c,kspenmentet. Kim styrer 
en bil lige så godt som en 
cykel.. 

Pa.l l:e 
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Udkl1p • f Berlingske T idende 
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III:! A'obl'nhm n, de11 
J\ll dt>a nll:l1"f'ls ~ ude-n ø n~' l'JT 

16 A~. 19&J 

Ved redaktionens slutning j 
var det årlige Mini le Mans 
endnu ikke kDrt færdigt. P å 
d en solsvedne bane var der 
kort før afslutningen vendt 
op og ned ptl, hvad der i laog 
t id lignede et slutresultat 
med den erfarne formel
vognskører Henrik Speller
be-g som vinder sammen 
med SSC-special.isten An
ders Kol,strop, men kort før 
afslutningen mAtte SpeHer
berg opgive videre deltagelse 
efter et sammens tDd med 
Peter E lgaard, Arhus, de:r 
ligesom Spelierberg del tog i 
en Ford 2000 vogn. Tilsyne
ladende var banen i el af 
svingene blevet meget glat af 
nænnest Gydende gummi fra 
de ca. 20 d eltagende vognes 
dæk. hvorefter b ilerne skred 
ud og ro.mte hinanden i svin
get. 

ucJki•P •l Aarhuus S tiftstidende 

Løbets arrangør, Ulrik Au
bertin-Oxholm, var ti.l!reds 
med lørdagens tilskuertal, 
der var væsenUigt højere end 
ved et tilsvarende a.rrange-

8UGO .(rhus tlnr 

Klldunrhel&e odoo o.rum 1'7 AUG. 1980 

.. . 

500() Od~ n$<'. <h n 

Kllde.an•l•~lk ude:ø llld•ar 
16 AUG. 1980 

• 

KUil G. 
kører Le Mans 
::YKLING: Selv om den 
professionelle Roskilde-ry! · 
ter Kim G. Svendsen i denne 
t id træner hå rdt for at være 
på toppen til VM i banecyk
ling om et par uger i Fran
krig. så har han dog også tid 
til at hygge sig med andet. 

Siden han for nog.le måne
der siden fik taget sin mo
torsportslicens, har det kri
blet 1 ham for a t komme t il 
start i et rigtigt løb. 

Alt tyder på. at b.an får sin 
de b u t som racerkører på lør
dag, hvor der køres mini Le 
Ma ns p~ Ring Djursland. 

Løbet er "'!n kopi'lif det 
s tore frans ke lob. På Ring 
Djursland kører man det 

~. ·"" ... ""4T • K U .,..e; 

også som parløb, men kun 
en tjendedel. Kørerne skal 
altså igennem 2,24 minuls 
kørsel. 

Kim G.s makker er den lo-
kaJe motarsportsstjerc:: 
Flemming D. Olsen. 

De lo roskildekørere er til
meld! løbet. nu mangler de 
kun at finde en r.ponso~. 
eventuelt flere til at dække 
udgifterne ved deltagelsen i 
det spændende løb. 

- jeg leder med lys og 
lygte efter en eUer flere 
sponsorer. Det vil være 
noget ærgerligt. hvis det 
hele skal gå i vasken. ford1 
vi ikke har råd til al kure. 

''B" Kim G. 0~ 
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l'dk llp •f Roskilde Tidende 
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Udklip •f Jyllandsposten - Morgenavisen 

11160 Vflw J • d~n 1 4 AlUi~t980 
Klldunrl•el•e od•n ""''"' 

,. 

Fo'tystor vogn tillille hane 
• I erkendelae o.t, nt hnns 
B MW tkke er ldecl W Ring 
Djurslande illle bone, akiit.er 
Preben Krlatotfersc.n. Od· 
der, mærke tor en enkelt 
dog, når bli.D pA lørdng delta· 
ger l banena Ari' ."e langdl· 
.t&Dce~ctvenhed-Mini Le 
l14anl at 2,4 Umen varighed. 

SkUte lr var Preben Kri
.,totferMDa VOlD ellen bul'-

tig nok til sejr, Idet b:ln 
vnndt aam:men med Arhu&
lwreren Leif Petersen. I år 
bar han Imidlertid valgt a~ 
stå &lg ao.mmen med vestty
skeren Pet er Brecht, der og
så stille~: bil - en Ford Es
cort 2000 RS - til r6dl&hed. 

Aret.a Mini Le Yans byder 
t øvrigt ~ en nyhed. .om 
først lørdqena løb lam vise 

serløstteten l. 
For f.el'IJtc gang delUI,ge r 

Sport 2000 vogne l feltet, der 
ellers kun tæ ller tunede 
standardvogne. 

Sport. 2000 e r nonnalt en 
~printer pA korte dl.ltancer, 
men Købenbavner-panet 
Henrik Spellerberi-Ande~ 
Kobtnap umt Arbl18plliTet 
Peter Blp•nl·BJøm s-b)< 

har lovet ændringer ved de 
r i.'S voøne, så de skulle kunne 
gunnemfore Mini Lo! Man. 
ca. 150 omøonge. 

Mini Le Mruu er t øvrigt 
optakt til et øtort. w eekend-
program p4 Rilll. D~':r~ 
bvor der søndll("kø M-
løb l alle kl• æer. 



G. Svendsen 
fåf fast makker 
CYKUNG: Roskildes pro
fllSsionelle cykelrytter Kim 
G. s,·1mdsen tlr i den kom

...mende vinterbonesæson fast 
miiaer. Tiderne med Sercu 
og Clark på hjemmobane og 
en dansk makker på ude
bane er definitivt forbi,. 

_Det er de trist. at jeg ikke 
mere skal køre med de helt 

Kim G. Svendsen t .v. og 
vennen Flemming Olsen 
ved klargøringen af deres 
Escort før afrejsen til 
Jylland. Kim G. Foretrak 
dog at lage turen på 
cykel. (Foto: )}'lte 
Jørgensen). 

stort. men jeg vil faktisk bel: 
Jere køre med fast makk.er 1 

alle Løbene. fortælletKim G. 
s"endsen. Han ønsker dog 
ikke al oplyse navnet på den 
nye makker, men vil blot si
ge. at ban ikke er densker og 
at ban bar kørt med ham før. 
Det kan med andre ord reelt 
kun være Roman Hermann . 
Uschenslein eller Rene Sa
very, Schweiz_ 

På fir e h jul 
Ellers er Ros lo Ide- rytternes 
første opgave pa fire hjul 
Sammen med den ~arnle cy
~th en Flemming Ols"u 
l..orer han i weekenden mi
m-Le ~lan., pa ~mg ]j urs· 

•au d. Det er Kims fors te 
prøve pil fire h jul. s iden han 
i foråret tog certifikAt pA lyn· 
tid. l Felm.ming Olsens ny
istandsatte Ford l.. ører de i et 
parløb. De har til støtte f6et 
et par meget s,avmilde spon· 
sorer. 

VM og Belgi en 
K i ms næste opgave på 

cyklen bl.iver de professi
onelles VM i Frankrig. Der
efter kører han et par' uger pa 
landevejen i Belgion for at fA 
trænmg ul vinlerbanesæso· 
nen, der størter med et seks 
ti roers parløb i Forum den 3. 
oktober. ) 

rikS 

_________ ----} 

"' .. ~ •e,. ~r • .u.J,..c. 
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-

Cykelrytter 
Y' /C.j 

ind i bilsport 
Cykelrytteren Kim G. 

Svendsen, en nf heltene fru 
vmterens seksdageslob pli 
vinterbnnerne, får 1 wel!k· 
enden debut som balbports· 
mnnd. idet han sammen 
med den kendt~· balkører 
Flt-mm mg D. Olsen, Ro~ktl
de, skal køre en hurtig Ford 
RS 2000 i el godt to timers 
·M mi le Mans-lob•· på Rtng 
Djursland . 

K t m G. Svendsen J!en
nemg.ik 1 forOret ru~rsko· 
lo:n p6 Rinl.L.DJursland og 

vt>ll' gode anlæg fo.r btl
sporten. 

- V t regner med en virke
h..: pam placering, siger 
Fl••mmin~; D. Olsen, hvis vi 
,·llo:rs forskånes for uheld 
underveJS. LQbct går over 
150 omgange på Ring Djurs
land. og meget knn ske. 

.. M mi le Mans" er kun en 
lille dd af dettnternntiona
lt• program, som køres l.Dr
da~t og sondag på Ring 
UJur~lund. 

Har de nu a.1nllcræfter nok'?' 
Mini LeMans på dansk grund- en udfordring til danske racerkørere, 
der er vant til korte løb 

l Motorsport 

De bUver · al tl'ætte. Or de 
bekræfter det øelv. K.ererne. 
dtt del~er l det lrllge Mlnl 
Le Man• pl Rine Diunland, 
lunder beou,.,.ee.De!Htrd 
trænlnr med alt andet end 
biler, fwr man tUller op t et 
al lret.l morsolllt't.e bU-J.øb 
pl utalt. Ellen rmnemt~Jrer 
man lkke. 01 belJu lkk.e aelv 
om der nonnalt u mindst to 
om at styn dem. 

I eftermiddag glr det løJ 
igen pli Rina Dlunland.. Ood.t 
20 hold har anmeldt der~ 
d cl tag el se. Tillkue:rne flr det 
bcle med, eftersom de obli
eatoruke kørenld!t efter 
GOd Le Mans- skik skal fo-

regå foran tilskuertribu
neme. 

Vinderno sidste !r, Preben 
Kri1toffersen, Odder, Ol Leif 
Ped<.'rsen, Arhus, er splittet 
op. Preben syntes ikke, at det 
var omkostningerne værd at 
U, re 2 Y. time i sln toptunede 
BMW 321l gr. S vogn. Det 
koster faktisk 30 kr. i minut
tet bare til mekanikeren. der 
skal renovere motoren bag
efter, at lwre liAdan en vo111. 

Men hm er med igen. Sam
men med vcsttyak.erm Peter 
BrC!Ch~ akal han køre en 
Eacort 2000 RS - en af de 
mange spændende standard
vope, som kommer til at 
bla.nde sia med ooaet. som 
u aaddclbø.rt kan ae faru-t 
ud-Sport 2000 vognene. 

l hvert fald tre t.eama del-

• 

toger l den biltype og lron 
!livll nok aå gode standard
vognslulrere - i nok så gode 
standardvogne - sved på 
panden. Det gælder font og 
fremmest de hollandske 
brødre Jlm og Lock Vermcu
len, roen ogs4 den gamle 
danske formel-J korer Hen
rik Spellerberll komroer lU 
at sætte sit præa på løbet. 
I direkte konkurrence hertil 
kommer er tlmt Arhuø-hold: 
Peter Elgao.rd, der ut par 
gange ticWgC!re ! Ar har morel 
publikum ved at give lanat 
mere HK-stærke konkurren
ter i iT· S biler •baalkærm• 
i sin Tiaa Sport 2000. Han• 
medkører er Bjørn Søby, 
Risskov. 

Søndag sluttes løbJ-
weekenden med afvik.linim 

nr 4 DM-afdelinger. bl. a. 
med to andre spændende 
formel vogneløb. 

Formel 2000 Idassen får et 
frisk udenlandsk pust. efter
som den er blevet en afdeling 
uf dc-t hal vofflcielle europa
mesll.!rskab .. ~\den Lion 
Trophy ... 

Midt pA sommeren mødte 
de efterhAnden lalrlge dan
ske kørere i klassen virkelig 
konkurrence ved en ekstn 
DM-a{del.ina på Ni.irburg
ring - og klarede sig pænt. 
Så det klln jo blive ganske 
Jpændendc at acL.om den 
førende danaker, lS.lauJ Pe
deuen. Albertslund. kan 
stille nojle\ op mod Ba.su 
Mann fra Sydafrika. der fo
rer ~!den-serien. 

Tllhænccre af de rene 
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K un G. Svvndsen- Jkal nu !ti at Ieo re pd fire hJul. 

Prebrn Krutoff.,-nn skal køre dntll dr1 Mln1 Le Mans 
sammm med vc.tttl/Sktrrn Peter Brecht i drnnt' Ford Escart 
RS 21)()0. 

stnndardklancr, gr. l, kan 
glæde SJg over, at en •gam
mel• konkurrence aenopta
ges. Benny Hall. Køge, har 
endelig filet puLlet alle Itum
per på plads i en lænøst 
eksploderet Chevrolet Ca-

maro motor, og så vil det VlSe 
111:, om Erlk Hoyl!l' (Escort) 
o~; Ernst Schrot.er <Golf GTI> 
{Il kUsk er blevet IlA stærke i 
dcn:.-s 'må biler, at de k:an 
ovcrm11ndc literviS af ame
nkansk alasvolumen. he'/1 

E J 



/ l 

Jesper Villumsen 
atter til tops i 
kampemomDM 
J espa- Vlllnmøeo, Hedest. er 
aaa pi ~pl:adM.n i kam· 
pen om det. d&l.ske m1!18te:nlkAb 
i Sbell Sport 160()..ki•ØS"D. 
Jesper kørte overbevisende i 
DM .afdelingen på Ring Dj1ll'S
Iand i går og vandt bAd\! 101" 
elligens og MIDdagens bæ t med 
flere længder ned Iil nummer 
to. Anders Stæh:r. Odde.r. 
Saren Aggerbolm. Kobenhovn. 
farsøgte efter løbet at f! J e
sper Villurnæn d Lslcval.iliceret 
gennem en protest. He.n på. 
stod, at HIIDdcsr..koreren hav· 
de påkørt ham med fuldt over· 
!q Protesten blev dDg afvist. 
Anders Bach. Ulstnlp. bavde 
ikke en god dag. Han formåe
de ikke at køre forbi en gruppe 
kørere bestAend.e eJ Søren A8· 
gerbolm. Anders Stæhr, Kim 
Dupont og Henrik Larøen.. Så 
mere end en sjetteplads blev 
det ikke til. 

Henrik Spellerbergl Anders 
Koldstnlp udgik elter et sam· 
me.nstOO mod Pete Elgån!/· 
Bjørn Soby, Arb.us. 
Spelierberg. der kørul vognen i 
uheldaajebllkket, spandt i ell 
stor pol olie og blev se:ndt ud 
på m livs flyvetur, der endte 
oven i Peter Elg{lrds bil. Biler
ne blev alvorligt beskadigede, 
men inge.n kam noget til. 
l langdistanoehJbet. debuterede 
den p rofæsionclle C)' kehytter 
Kim G. Svendaen sammen 
med Flemming O. Olæn, Ros
kilde, men de måtte udgå med 
~n defekt mocor. 
Sandagens race bod på et for· 
rygende opglllr i den stxn 
gruppe >klasse mellem Jerg1!0 
Poulsen, Arup, i Porsclle og 
Preben Kristoffersen. Odder, i 
BMW. FørstnæVnte, der er 

dansk meste l kløssen vundt.. 
men mAt:Ul k~P..mp<! hArdt for 
sin sejr. Preben KrlstoffMJen 
pro«>.stere<ic efter lobet mod 
Poulsens bArde kørsel, men fik 
den afvist. 
l gruppe J. klassen blev Erik 
Hoyc.r dansk melll:er på en 

I .en:iagenl! højdepunkt, det sl
Jtaldta Mini Le Mens over 2.• 

blev en succes. Vinder 
bQ[lændll!1en Jim V en:nu· 

Rob Lewenbu.rs i en 
s".".,. 2()00. Favoritterne 

lAbeL er alw. for Henrik Spel
lerberg/ Audtft Koldstrop og 
~ter El.gArd/Bjøm Søby. 
F..tol!e'o-n:!e laDelede oveni i 
~ Elgird dter en m urre- • 
tu.r l e:o pel olie. 

Cykelrytter som motorkører 4 t'i 
CykelrytU!ren Kun G S11endsens debut som motorkører 

ved. et Mini Le Mans på Ring Djursland slult~e med en 
odelagt knasi.aksel. efter at hnn sammen med sm makker. 
Bent o Olsen. også fra Roskilde. havde vist udm~kelkor: 
set K1m G Svendsen tog banelicens på Rmg DJursland l 

foråret. 
Mini l..e Mansvarede to limer og 24 m) nulter og sluttede 

Vloder o! Mini Le Mana pA 
RJng Ojunland blev VogD 

nummer rryv med Jim Vm:nu· 
kn og Rob l.A1wr.obll1"8, Hol· 
l&nd. 

dommem.fgore~. Den førende 
i k.la.!!!len, Arne Riis. Koben
hovn. blev udclukket fra forsto 
hcot. do han~ bil ikke kunne 
klare stoJgrænsen på !IO dB. 
Denned vor 19bct kort for 
Arne Riis. og vejen lå åben for 
Erik Hoyer. Sejren bctod. ot 
Erik H oyer atter hnr vundet 
det danske mesterskab i k.Jas. 
sen 
l..obl>l på Ring Djwslond blev 
ov~rværet of 3000 tilalruero. 
J 000 om lortingen og 2000 om 
~nndo.gen. Det vil sige. at UJ. 
rik Oxholms ide med at ned· 
sættAl bil lctpl"iBernJJ blev en 
succes. 

·-

Resultaterne blev: 

Mini Le Mane: l. Jim Vermu· 
IenlRob 1..._-enburg, HoiJMd, 
ILolaT 6901. 2. Bjorn Fom/. 
Bo Caapenon, K.ebei1Nvn, 
m81JI. 3. Arno Schmldl/Pcter 
Tønder. Skivo, Won:l Capri). 

Gruppe 6 og Sport 2000: 
I.Jørgl!n Pouløen. Kobon· 
lurvn, (Poracllc) 16,30,6 min. 2. 
Preben Kmtofferscn. Odder. 
(BMW) 16.31.8. 3. Jens Ny. 
kjær. Tnppomøje fPC~n~Che) 
16,40,1. 

Gruppe l plus: l. Erik Hoyer. 
Sru!kkcnlt.an, !Ford) 18.48,7 
rnin. 2. Ems~ Schnxler, Grind· 
sted, (Golf GTJ) 18,63.7 min. 
il. John Niol.&cn, As110ns, 
(Triumph Dolomito) 19.23,1 
min. 

Debotnntkluv.n: l. John 
St.æhr, Nivå, fLancial 20.03,4 
mln. 2. Poul Erik Jo~. Gre
n!. (Lancla) 20,o7,1 min. 3. 
Henrik R.asmUBSC.Il, Fnxlerlk.s· 
sund. (Lancio) 22,00.4 min. 

Speciru Saloon Cars: 1. Peter 
Hanæn, Holbæk, (Toyot.al 
16.42,6 min. 2. Preben Jessen, 
Vorde. (Opel) 16,46,0 mio. 3. 
Andera Kold.strup, Koben· 
bavn. (Morris Mini) 17.06,4 
min. 

Sport 1600: l. Jesper Villum· 
sen. Vejen, (Morclli) 23.11,0 
min. 2. Anders St.æhr, Odder, 
!Royal) 23.18.9 min. 3. Søren 
Aggerholm, København. 
(Tign) 23,24,9 min. 

Frumel 2000: l. Rob Lewon· 
burg. Holland, 18.04.9 min. 2. 
Leif Jørgen.&on. Kobenhnvn. 
18.13,0 min. 3. Hlln!! Topp, 
Gram, 18,15,7 min. 

·-· . 
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med holl&odsk seJr \ ed J 1m \'ermulen og Rob J....pwen~rg. 
Undenejsvar der fire tvungne depot.st.op med forerskift og 

opi.ankmng 
Glimrende motorsport oplevede man i gruppe~ og s~~ 

2000• hvor Jorgcn Poulsen vandt knebent foran Preben Kri· l 
stoffersen men også Jens NykJor fra Tapperno)e viSte fin 
korscl1 si.n hJemmebyggede Porsche. 

lldkl•v .. , Aarhuus Stif tstidende 

1 gruppe 1 plus blev En k Hoye.r s.lkTet et dansk mester · 1 
skab på en dommerafgore\se. Der er indfo~t stojbegræns· ) 
mng i oM-kldsserne. men der har værettv1vl om f~rtolk· 
ningen. Dog var grænsen sattil 110 db. og Arne Rus blev 
udelukket fra for.>le hent på l H db. 

,. 
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t 'Jk ttp .. , Frederiela Dagblad 

7(1CO rr~dnlrlo. d~n 18 _AUG. 1980 

itlf)O Ar hus cl<!ll _ f 8 AUG Mt1ft 
1\lldtiW&hd•~ udeo ana•ar • h70U 

, .. og om lidt er 
~· ........ -,.;_ -1.1 hans racer knust 

..... ~ . "" ""-r • K U JIC4 
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w 41'" ., Randers Amtsavis 

·•I()Q Rmulcr:., d~n_ 
J\l ltlt·•n ct...f'I.Jt udt~o • n.Jvø 

18 AU&. 1980 
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11.n ''" at Mid tjyllands A vis 

. dm 
~Hd..-.ts .ch ".l \!" ude.n am••r 

• 

18 AUG. 180 

Resultaterne al løbene pA 
Ring Djurslo.nd : 

1\l.lni lAl !dans : 1. Jim Ve r· 
mul<.>n/ Rob Uwunburg, Hol· 
laJid t Lola T 500 l. 2- Bj>wn F o•·· 
st/ Bo C<l.;tpei"Sull. l<obenho.vn 
tTlguJ. !1. Arne SchmJdl/Petcr 
Tooder, Sluve t Ford C3prt l 

Gruppe 5 ag sport 2000. 1. 
Jørg\!n Poulsen, Ko~nluwn 
t Pot·scm 1 16.30 6 min., 2. Pre
ben KrJstnftl'~n. Odde-r 
(BMW l 16,3t,8. 3 . Juns !\O y. 
kJær, TappemøJe t Porselle J 
16,11>.,1. 

Gruppe J plus: 1. Enk HO)'· 
er. Snckker.nt'n (Ford l 18.<C< 7. 
2. En1st Scllrotler. Grindsted 
(Golf CTI l 18.~. 7, 3 . John !1:1· 
H.wn. ,u.cns tTrlumph Dolo
mit.-, 19,2::.1 

Debutant klass.-n: 1. John 
St:Ntr. J\lvå • Lancl3 l !!0.03. 1 
min .. 2. Poul F:r\k Jem .. <'n. Cr.,. 
nu tl...an~l:11 ~J.o;,l. 3. H,·nnk 
R(lMI'IUS:l('n r'redcr1kssund 
tLan~Ja 1 :l:l.OO.~ 

Specla.l saloon Cars: 1 p., !t' r 
Hansen. Holblek (Toyota l 
16.~~.6 min . . ~. Preben Jess.: n. 
\'nrdt>. t Op<! l l 16,15,0. 3. An· 
ders Koldstrup. Kob•·nlla,,•n 
Lhlorrl.s Mini J l7.0b, ~ -

f:'ormt!-1 11!00 · 1 J<l"'pt:r \ il· 
lumst,n, VrJ<'n 1 Mo~llll 

:nu.o min., :!. Andl.'rs !ltæhr. 
Odder tRoyo.lJ ~. 18,9. 3 Sorcn 
Agg<"rl\olm, l<ot><•nhn' n !Ti· 
1)":1 l . :!3.~~.11 . 

!"oml cl :.'000 · t ltob L<.>-.·cn· 
burt:. Hollo.nd. 1~.0-t.Ø mln. ~ 
U·lf Jørg~.·n~~n. Kob\'nhavn. 
!1', 13,0. 3 Han~ Topp, Gram. J 
1~.1!1 .7 
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på fire hjul 
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uø/UJp øJ Dagbladet 16 AUG. 1980 
l DENNE -;~ilrnd afvikler 
Rtl\jl Djursland bo.net.Jb, hvor 
Aærhgt dtt sikaldte Mini Le 
Mom-løb ovtr 2.5 limer pii'JCr 

Den prorcøslonelle cykel· 
ryttPr Kim O. SvMd.sen \'Il 
nu ogsA torøøge sig på flre 
hjul. Han har l sommer tå
get motorøport~llcenll og 
torventer a t ffi !lin debut 
som rnccrkorcr l løbene pi\ 
RJ ng Ojurøland l den kOm· 
mende ~eckend. 

wJ<tiø ol S kj ve Folkeblad 13 AUG. .., ~ 

\ 

41)()() RoskUd~. tkn _ ______ _ 

h:Uduncl•~lu udm IJlJnr 

.. 

l ny rolle 

l ol være en oplevel.u. Det er her 
der skal være mindal to chauf. 
fntl'r til ot skiftes bag rallet. 

ud""" øf Politiken 
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AtMogeruJarobsen Y f'-/ 
EBELTOYI' (Politiken) -
At holde l et &tyr OJ træde l 
pedalune er Kim G. Svend· 
IC'D va.nl til - oø han ger 
del oftat med suceee OJ Cb 
n pæ11 pre t11r deL 

fl YOf:nen t png igen. 
'Det ~'ll.t en vcntillofter , der 

ll::rul!kked~. og det gik &l uhol· 
digt. at vi fik motoren bc&lro· 
diget, s1 nu veote~ du en 
reparation til god t 15.000 
b .;\agdt: Ktm G., dlrhall oJfa~ 
den lille dirnJ frem, der havde 
at.oppl't videre delUJgc~ i lo· 
bet. 'Ærgerligt, fur vi IJ ellen 
pl t.n>djephcbcn i vores klasse 
da det skete.' 

J 550 J..' obrnlto•·n, drtt 
1 7 AUG. 1980 

l glr iorHgte den professio
nelle cykelrytter Iia for fol'!te 
g-ang i &in ny hobby, og deL var 
ogsl hænder, fodder pedo.ler 
Oi rat, der all:.ulle betjenes, 
men-P' en noget anden facon 
mel nAr d~t gir tos på \'in ter· 
banerne. 

Kim G. dcbut.crede nemli! 
10111 motorkoru i mini·Lo 
lloians plIting Djursland S&ID· 

men medtammeraten fra 
Roskild~. den betydWgl. lllt~ 
rutinerede moto~d 
Flem.ming Ols.en. 

MeJl det to timer og 40 mi· 
DUtter !Jlll~ motorlob slutte· 
de med de to sjellændere som 
tilskuere, ror da der var ll:ørt 
godt to litrulr' O(t efter ne~ 
ophold i depott!t. opgav do at 

Kim G. ftk sin l~ns som 
motork.Mer i foråret, oa det 
'l'al billiS fnrste vil'kelige star t. 
Han har kørt m~;;et lovonde 
under provelllb, og det gik da 
ogs1 god l ind til uheldet.. 

Nu går han i gane med for· 
~serne 1.11 ~-erdeDSmt· 
stei:Skabernt piatAlhesten om 
lidt ovu to uger l Frankrig. Og 
pl iengere ~igl til vintcrb&ne· 
l.obe"JW, hvor hans makker fra i 
glr, Flemming Olsen, iovrigt 
bar hjulpet til 60111 roberdreng 
for ham i Forum. ./ 

- . '. 
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Uh;}dig debut 
Cykcl.ryti;eren Kim G. S vend
sens d ebut som motorkører 
ved et Mini Le MllllB på Ring 
DjlU.Bl!!Pd sluttede mea-en 
od- kn.a.st.aksel, efter at 
han sammen med sin makker, 
Bent O. Olsen, også fra Roa· 
kilde, havde vist udmærket 
kørsel. Kim G. Svendsen tog 

l banelicens på Ring Djursland i 
foråret. 

Mini Le Ma.ns varede to ti· 
mer og 24 minutter og sluttede 
med hollandsk sej r ved Jim 
Vermulen og Rod Lemenbe.rg. 
Undervejs var der f tre tvungne 
depotstop med førerskift og 
optankning. 

l 

... 

--
Minile 

L;rl{ ; 

Mans1 
to tinler iJ 

l 
l kommende weekend .:: l 

kores på R~ D1ur.Ram;! et .... 
arrangement, som man t l 
kalder »Ø!tkvstl.obet•. Det N 
svarer til ·bdligere års 1: l 
· Grand Prix... men eit~ &l 
nugældende reglement mA 
der kun være eet løb om 
året, der benævnes Grand 
Prix, og så måtte man find~ 
på noget andet. 

nØstkystlobet. består l et 
·Mini le .Mans·løb 1m1 tør
dagen og .,aJmindelige .. Lob 
med flere he,ts om son
dogen. 

l 
Lørdag eftermiddag. efter 

at der er kørt 
kvalifikations-heats til son
dagens dyster, stilles op til 

l ~MW le M a ns .. , der gAr over 

l to en kvart times uafbrudt 
race. 25 vogne. bemandet 
med hver to mand, deltager. 

r---------~--~~~------~------- ------·-- ----~-.-~--------~-------------~~~--·-- --------~~~----------- -------~---. 
De-t er prøvet for - sidste i\r. 
hvor Preben Christoffersen 

( 
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1,1t.t 
Østkystløbet på Ring Djursland: 

Fin debut 
for G 
på 4 hjul 

MOTORSPORT: Selvom det 
ikke lykkedes for cykelrytte
ren Kim G. Svendsen og bo
neluneron Flemming D. Ol
sen fra Roskilde at Rcnoem· 
fore det 2.24 timer lange 
Mini LeMans på RJng Djurs
land, så havde Kim G. dog 
held til at gere en fin debut 
på fire hjul NAr han og 
Flemming D. Olsen udgik, 
skyldtes det en brmk.ket orm 
- altså ikke kirn's eller 
Flomming's - men en v-lp. 
peo.rm i motoren på den 
Ford Escart RS2000, som do 
kørte med. 

Fra starten lwrte Flem
ming vognen, og efter 20 
minutter sk.iitedo de plads. 
Efter 25 minutters kørsel 
kom Kim så i depot. Han 
kørte på omgangstiden pA 
64 sekunder, kun et sekund 
efter Flemming. Do lå da på 
øo syvenuevlads. Flemming 
kørte kun få omgo.ngo, fffr 
han kom Ind på ny. Motoren 
lad forkort. Motoreksperten 
Pou l Hcickendorff. Køben· 
høvn, fiksede maskineriet, 
men det varede kun noglø få 
omgange, for Escorten kom 
ind på ny . En vi ppanrm 
var knæ klc.et. 

Fru s tarten af lobm var det 
Henrik Spellorborg. Hørs
holm l en Tlgu sport 2000, 
dør tog føringen. Og l det 

ICim G. Svendsen og 
Flemming D. OIMn med 
den brækkede arm, tom 
uttc RoskUdo· holdot ud 
af • pillet l Mini l..e Mona 
pJ Rlns Djunland. (Foto: 
Erlins J. Pedersen). 

Henrik Spellerber p n øa: fik vredet hjulene skeve, mens 
Peter El ~tands voRD.fik llå!tt hele karrosseriskallen at Med 
hje.lm i bAnden tv. Spellerbe.rg, og th. Elgaard. 

11 o minut skulle han ror i 
Poter Elgaard, Århus. l kt -
von ved depotet. men st · 
rin(l.en svigtede. og h 1 

ramte Elgaards vogn i side 
Begge vogne skred af bana1 
og var ude n1' løbet. Spollo • 
borg forte o1ed on omgon . 
do uheldet skete. 

Bog ham lå et bolland 
hold i endnu en sport 200 
De havde et langt forsprin 
for nummer tro. Godt { · 
dom, Idet el teknisk p.roble 
tvang dom til ol køre r 
stærkt nedsat fart de sidstj 
minutter af lebot. Men d~ 
vandt. Resultater: 
Mini Lo Mens: 
)l m V ermou lo n· Rob l 
wenburg, !Iolland, Lol 
T590, Bjorn 11orst· Bo Cci 
sporsen. Kebcnhuvn Tlg.11 Arno Schmidt- Peter Tønf 
der, Skive, Ford Capri. 

Spocialetandnrdvogue. 
gruppe 5 Jørgen Poulsen, 
Arup, Pon:cht!, Preben Kri 

stofferscn. Odder. BMW 
320, }ellli Nykjær. Topperno· 
ja, Porscha. 

Soriestandardvogne. 
gruppe t +: Erik Hoyer. 
Snekkcrstcn, Ford Escort 
RS2000, Ernst Schrotor, 
Grindsted . Golf GTl, John 
Nialsen. Assens. Trlumph 
Dolomit e 

Dcbutanlkla:;.sen: John 
Stæh.r. Nivå, Lancia. Poul 
Erik Jensen. Gren~. Loncio, 
Henrik Rasmussen. Frede
rikssund. I.oncio. 

Spcci11l Saloon Can: Peter 
Hansen. Holbæk, Toyoto 
Preben )el>Søn, Verde. Opcl. 
Anders Kolstrup, koben· 
hovn, Morrls. 

Sport 1600: JosPt'r Vtl
lumsen. Hondost, PRS. An· 
dørs Stmhr Oddvr, Rnrale. 
Søren Aggerholm, Tilla. 
Formel :!000: Rob Lewen- , 
burg. Holland. LQif Jørgen
sen, Køtwnhat D. Huns 
Topp, Gram 

l 
og Leif Petersen vandt. l år 
har Preben ChrisUlftersen 
t.JI.meldt sig med den tyske 
korer Peter Brecht som 
makker. 

Blandt hans konkurrenter 
t er parret Henrik Spel
l Ierberg og Anders Kolstrup, 

der stiller op i en Sport 2000 
- en •sprmter•. som de 
bygger om ttl dette lob.. 

Peter Elgaard og Bjt!l'Tl 
Soby h.ar tilmeldt sig med 
en Ti~a Sport 2000. 

To og en kva.rt lime ~'il 
svare til omknng 150 
omgan~ på Rlllg Djurs
lands "arierede asfaltbe·; 
lagte bane. 
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Kilif G. godt på vej til 
karriere i moto sporten 

Cykelr)>turen KJm G. 
SYeodsern d f'but som motor
kører ved et rnl al Le MaDS pl 
Rløg Dju:nland, sluttede med 
eø •delagt kna lltaksel, ef~r 
at ban samJIIeD Dl ed slo mak
ker, Beat D. Obe.o. opl fra 
Boaldlcle, hav4e ~ist udmær
ket k.ø:nel. Kim G. Sveod~n 
toc ant i«m pl Rintt 
Djursland l forlret. 

Mini Le Mans van-de to ti
m er og 24 mllluttt•r (>g slutt~
ck med hc-llandsk s~jr ved 
Jim Venn\llen og Rob Le
wenberg. UnderveJS var der 
hre tYungne depotstop med 
forerskift at; optankrung 

Glimrt'nde moton;port op
levede man 1 gruppe 5 og 
sport 2000, h\ o r Jorgen Poul
sen vandt kneben t foran Pre
ben Knstoffersen, men også 
Jens Nyk,jær fra TappemoJe 
viste fin kørsel 1 sin luemml'
byggede Porsche. 

2. Ernst &:broder. Grind
sted <Golf Gti) 18.53.7. 

3. John Nielsen, ~en~ 
<Triumph Dolomile) 19.23,1. 
Debutant klassen: l 

l. John Slæhr. NivA <Lan
cia) 20,03,4 min. 

2. Poul Erik Jens('n, Grenå 1 
( Lancia) 20.07 .l 

3. Henrik Rasmussen, Fre
derikssund ( Løncia) 22,00,4. 
Spedal Saloon Cars: 

l. Peter Hansen, Holbt-ek 
<Toyota) 16.42.6 mm. 

:!. Pn.•ben Jessen. Vorde. 
(QpeJ) 16.45.0 

J. Anders Kold$lrup, Ko
~nhavn ( Morris Mini) 17.06.4 
Sport 1600: 

l. J('sper Vlllum~C'n, V~J<'I1 
<Morelli) 23.11.0 mm. 

2. Anders Stæhr, Odder 
(Royol) 23.18.9 

3. Soren Ajlgcrholm, Ko- ~ 
benhavn <Ti~tn ) 23.24.9 
Fonnel %000: 

l. Rob Lewenburg, Holland 
18.04.9 mm. 

l guppe l plu~ blev Enk 
Høyer sikret et dansk me
sterskab på en dommerafgp
relse. Der er indfort sUIJbe
grænsn.mg i DM-klasserne. 
men der har været tvivl om 
fortolkningen. Dog var græn- ~ 
sen sat tilllODBog Arne Riis 
blev udelukket fra forste heat 1 
p.\ U~ DB. 

Ktm G. St•endsl'nforsogtc sig 2. Leif Jor~cnsen. Koben-
t motorsporten sondag pd havn 18.13.0 
Rin9 Djursland. 3. Hans Topp, Gram 18.15.7. 

Uden startpl:acering i andet 
heat korte Arne R1is sig op 
gennem feltet og bh?\' nwn
mer to. mens han fra en bedre 
Udgangspiisttion blev vinder 
af trl'dj e herH. 

RebuJt.ateme blev: 
Mini Le Mans: 

l. Jim Vermulen 
wenburg, Holland 
590). 

RobLe- l 
<Lola T 

2. Bjørn Forst Bo Caspcr-
5en. København <Tiga) 

3. Arne Schmidt Peter 
Tønder, Skive <Ford Capri). 
Gruppe 5 og spon 2eoG: 

l. Jørgen Poulsen. Koben
ha ''Tl C Porsehel 16.30.6 min. 

2. Preben Kristoffersen • 
der <BMW> 16.31,8. 

3. Jens Nykjær, Tappernoj'! 
CPorsche> 16.40,L 
Gruppe l plw: 1 

L Erik Høyer, SnekkerSLen 
{Ford) 18.4.8,7 _ J 
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/ ' rik Høyer sikret DM 
på'tlo:mmerafgørelse 

CykelryU.ereD Kim G. 
Sveodaeoe debut eom 1110' 

torlulreT ved et Miøl Le 
Manø pA lUD& Ojunla.Dd, 
sluttede .æcr-en ideli&t 
Jmaøt.akael . efter at baD 
•ammen med øln makker, 
BenL D. Ol.øeo. opl fra RA:Iø· 
kilde, havde vl.et udmerket 
køreeJ. Kim G . SvendøD t.oa 
baøeUeeoø pl R.ioa ))jan· 
laød i forl\ret. 

relllll. Der er indført øtøjbe- 1. Erik Høyer, Snekker· 
græoøn.ing i DM-klasserne, øt.en (Ford) 18.48.7, 2. Ernst 
men der nar været tvivl om Sehrødør, Grindsted (Golf 

Mini Le Manø varede to 
time.r og 24 minutter oa slut
tede med boUandøk øejr ved 
Jim Vormulen 011 Rob Lo· 
wenberg. Uodervoiø var der 
fare tvungne dcpoUtoP med 
fereraklft og optanJming. 

Glimreode mo(.Oraport op
levede man 1 gruppe 6 011 
sport 2000. bvor Jergeo 
Pouløen vandt knebent 
foran Preben Krlewffereen, 
men opi J ena Nykjer fr~ 
Tappernøje v iste fin kørael 1 

alD bjemmebypede Por· 

I gruppe 1 plu.e blev Erik 
eikret et danall me· 

ll&erøkab pi eo ciomJP8rafp-

[ortolknlogen. Dog . var GTl) 18.63.7, 3. John Niel
grænsen sot til 110 db og øen, Assens (Trlumph Dalo
Arne Riis blev udelukket [ra mite) 19.23.1. 
første heat. øA 114 db. Debutant !donen: 

Uden startplacering i an- l. John St.ænr, Niv6 ()..IIJ)· 
det beat korte Arne Riis sig cial 20.03.4 min.. 2. Poul 
ol) geno.em feltet og blev Erik Jeru10o, Grenå (Laocla) 
nummer to, mens llao h'a ell 20.07.1, 3. Henrik Raamus· 
bedre udga:upposidon blev øen, Frederl.køsund (Lan· 
vinder ait.rodie heat.. cla), 22.00.4. 

SP')Cia l Saloon Cll.Tfl: 
1. Peter HIU'I&On, Holbæk 

Resultaterne blev: 
M ini Lo Manø: 
1. Jim Vermulen/Rob Le

wenburg. HoUand (Lola T 
690). 2. Bjø rn Farst./Bo Cu· 
persen. Københav n (Tiga), 
3. Arne Sehmldt/Peter Teo· 
der. Sklve (Ford Capri). 

l (Toyotal 16.42.6, 2. Preben 
J e øse~ , V ar de, (Op ell 
16.411.0, 3. Andorø Kold· 
s t.rup, Kø~nhevn (Morriø 
Minil 17.06.4. 

Grul)pe 6 og øport 2000: 
1. J e rgeo Poulsen, Kø~

bavn (Poraehel. 16.30.6 mm .• 
2. Prebeu Kristaifer sen. Od· 
der (BMWl 16.31.8. 3. J ens 
Nyk jær. T appemøje <Por s
chel16.40.1. 

G ruppe l plue: 

Sport 1600: 
1. Juper Vlllwnsen, Ve· 

jen (Morcllil 23.11 .0, 2. An· 
der ø Stæh.r. Odder (Royal) 
23.18.9, 3. Søren Aggerholm, 
København (Tigo) 23.24.9. 

Fonnel 2000: 
1. Rob Lcweobur g, Hol· 

land 18.04.9, 2. Leif J ø rgen· 
een , København 18.13.0, 3. 
Hans T opp. Gram 18.16.7. 

Vd4u,. "' Dagblade t 
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Cykelryt.teren Kim G. Svendsen, til veDStre, klarede sig 
fmt sammen med Flemxning D. Olsen. Begge Roskilde. 

l( im G. l~Jarede 
sig pænt i bil 
Mini LeM an blev p ræget af svigtende 
teknik 

Sidste års vinder i deL spæn. 
dcnde M.ini LeM.ans.Løb på 
Rin~t Djursland, Proben Kri
swffersen, Odder, kunne ikke 
gen~e succes'en i år. Sanunen 
med sm nye Lyske makker Pe· 
ter Brecht, i Ford Escort, _gik 
deL ikke som planlagt. Det 
gjorde det heller ikke for Peter 
Hansen, Holbæk, sammen med 
Steffen Nielsen. Soro, i Toyota 
Celies. Holdet udgik efter en 
lille time, mens det gik bedre 
for Flemming D. Olsen. og den 
kendte cykelrytter lGm G. 
Svendsen, beJtl(e Roskilde, i 
Ford Escort. H oldet blev nr. 
fem. Det var Kim G. Svendsens 
første opvisnin~ på en motor· 
bane, og det g~k virkelig godt 
for den sympatiske cykelrytter. 
Han var noget forundret over 
hvor mange penge et dæk t.il en 
racerbil koster, sammenlignet 
med hana racercykel. Midt i le· 
bet var der tekniske problemer, 
men dem ordnede Erik Høyers 
faste mekaniker Poul Heichcn· 
dorff. Vinder af løbet wt.alt 
blev hollandske Jim Vermu
len/.Rob Lewenbull!;. i en Lola 
SPQrl 2000, foran Bjørn For· 
et/Bo Caspersen, København, 
også i en Sport 2000. Bedste 
standardvogn blev Peter Ten· 
der/Arne Schmidt, i Ford Capri 
3000 GT, som ru. tre wtlllt., 
foran det fynske hold, J ohn 
Nielsen/Jørgen Poulsen, Tri· 
umph Dolomite Sprint. 

Fiat-forhandler Steffen Niel
sen, Sorø, var for flere år siden 
den helt swre wpstjerne pil 
Roskilde Ring. fkke siden de 
gode gamle Roskilde-dage har 
man sel St.effen Nielsen på en 
bane, men nu var han med igen, 
sammeo med Peter Hansen, 
Holbæk. i dennes Toyota. Jeg 
trænede hårdt før løbeL men 
nåede kun at køre w omgange 
før der opstod propterner med 
bilen. En ~-entil knækkede. og 
-.; var ude. Ærgerligt. for det 
var sjovt, sagde St.effen Niel
sen. da ban slukøret trak sig til
bage, efær at have forsøgt sig 
påny. Der startede 19 biler, 
men under halvdelen kom i mAl 
i løbet., der varede næsten 190 
minutter. Kun et enkelt uheld 
skabte nogen panik, men der 
var ikke skel p;~rsonskade, da 
Pet.e.r Elgaard. Arhus, ramlede 
ind i Henri.k Spe.llerberg, og 
begge biler Oøj gennem luften. 

- Det vnr spændende at være 
med i et ri~gt motorlob, var 
Kim G. Svendsens alutbe· 
mærkning, og hnn klarede sig 
fin L 

Et li!b over 140 omgange sli· 
der hårdt på materiellet, men 
delU!gerne morede eig vanen 
tro fortræffeligt.. Nok mere end 
de godt 800 mennesker der sad 
og nod deL dejlige vejr lm'C!ng 
eftermiddage. 
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l Motonport 

Af Helge Laursen 

.... 18111lh81aiDJun

._.diiA"·-.-Udtal 
z '&11 h .W baaate fraD
IkellllaMn..,.U•oc-l•b 
Wl' ... Å z% dJDe øksdie 

-*dllc • bold forøre at 
biDDia ft•t mullp om
pap nmdC. 01 Ml• om Blnr 
D:lunlud vel m•t mluder 
om • mod baveraac 11&11'1· 
m•Hplq med Le Mue, 
,.. a.bet et aocU ladtork at, 
hvor hArdt materiellet an
strenra under et udholdeo
bedaløb. 

Adskillige vogne udgik 
med større eller mindre ska
vanker, andre kom halb!nde 
hjem pi halvdefekte motorer 
og et par fik grimme ~am
mer l kampens hede. 

Arhus-noldet Peter El
gaard og Bjørn Søby kom 
sammen med mekanikerne 
pi en lang nats arbejde med 
at rette Peters Sport 2000 ud. 
så nan om sø·odagen kunne 
lrore lob sammen med gr. S 
standard vognene. 

Det nr et glat ninl på 
banen, der satte Peter El
gaard og Bjom Søby ud af 
spillet. Den tidligere farmel 
3 kører Henrik Spellerberg, 
Kobenhavn. tabte sin Sport 
2000 og kom bogstavelig talt 
flyvende ned over Peter El
gaard på et tidspunkt. hvor 
begge hold lå virkelig langt 
fremme. Nu rykkede det hol
lanelske par Jim Vermeu
len/Rob Leweoburg i sb!det 
i front og v:mdt løbet foran 
Bjørn Forst/Bo Caspeneo. 
Københa'Qn - begge hold i 
Spo:rt 2000 vogne. 

Blandt standardvognene 
klarede Preben Kristoffer
sen, Odder, og hans tyske 
makker Peter Brecht sig 
pænt. selv om tyskerens Es
cort prustede fælt til sidst på 
grund af en sprængt toppak
ni.ng. Holdet sluttede som IlT. 

6 sammenlagt. 

Enkelte hold havde lavet 
spedal saloon vogne til lej
ligheden. To af de helt unge 
talenter, Klaus Rasmussen. 
Galten. og Henrik Larsen, 
Gudme, havde således rigget 
en Fiat XJ9 til som SSC
vogn. De to, der normalt 
kører formel 1600, opnåede 
bedste SSC-placeri.ng med 
en 8.plads. 

Ingen kan blive verdens
mester på Ring Djursland, 
men man kan vise sin gode 
vilje. Det gjorde den køben
navnske advokat Klaus 
Hooge tll overflod med en 
gudsjammerligt syg Porsche. 
Osende som et bornholmsk 
silderøgeri Ulffede den 
rundt, indtil den sidste drAbc 
olie i mere eller mindre af
brændt form var forsvundet 
gennem det ene udst.ødning.ø
rør. Specielt Sport 2000 kø
rerne var ked af olietAgerne, 
der svinede vilirerne på de
res styrthjelme til 

For korte heats 
Samme historie gentog dg 
forøvrigt. da Hooge søoda& 
eftermiddag 1tillede op 1 lin 
klasses DM-afdeling. Gr. S er 
og bliver en indeedt atnd 
mellem fynboen Jørgen 
Poulsen i Preben Kri.ttoffer
sens gamle Ponche og -
Preben K.ristofferaen. 

Med kun 6 omgange i hvert 
heat kom Odder- køreren 
ikke forbi. Det hele er næ
sten overstået før løbet er i 
øn&. og det var ærgerligt. 
Preben Krirtoffer-.en for
aøgte i nogle pragtfulde 
bremsedueller eft.er langsl
den at komme forbi. og ho
vedparten ar de godt 2000 
tildcuere hnde nok undt 
ham lldt flere forsog, end det 
bliver til i så korte heat. 

Mesteren kom i 
spidsen 
l formel 1600 blev der endnu 
engang vendt op og ned på 
DM-slillinccn. og langt om 

læo.øe til fordel for den du
ske mester Jesper VWwn~ea, 
Handest, der aavnede points 
efter en uheldig aæsonstart. 

J esp« Villumsen kørte au
verll!llt bAde lørdag og aøn
daa 01 bragte ai8 i aplellen 
- lidt hjulpet p4 gled af 
tilfældet. Jan L. Pedersen, 
Karup, der førte indtil i p.r, 
mAtte nemlig udgl med en 
overophedet motor. 

Bog Jesper Villumsen fo
regik en indædt kamp om de 
folgendc placeringer. Anders 
Stæhr, Odder, holdt solidt og 
godt fat l andenplads-en, over 
de (onte omgansc tæt fulgt 
af den talentfulde Henrik 
Larsen. men kort inde i løbet 
måtte fynboen udgA med en 
defekt kobling. Nu blev stri
den om den plads i stedet til 
et langvarigt opgør mellem 
Saren Aggerholm, Køben
havn. Anders Bach, Ulstrup, 
og Kim Dupont. Jylling. Ag
jrerb<Xm vandt striden, men 
var ikke helt tilfreds med 
løbet. Hao nedlagde en pro
test mod Jesper Villumsen 
cft.c.r lid l hjulbumperl ved 
enden af langsiden. Efter 
nfhpring af de bagvedkø
rende kom dommerne imid
lertid til et helt andet resul
tat: At Aggerholm uregle
ment.c.rel var kørt tilbage på 
banen efter en tur i gruset -
og så fik ban S sekunders 
straftid. 

Nxtriumf 
Mini- Le MaiiS-vinderen Rob 
Lewenburg fejrede atter en 
triumf om søndagen ved at 
vinde suverænt i formel 
2000-klassen. Den stærke 
sydafrikaner Basll Mann 
kom kun ganake få meter 
hen ad banen, for hana motor 
gik i stå. Det var motor nr. 
2dendag. 

Leif Jørgensen, Køben
havn, var hårdeste kanRur
rent til den suverænt kø
rende hollænder. Niels Kr. 
Nissen, Gram, skulle have 
været med i den fight, men 
allerede på 2. omgang tabte 
han vognen i en nedbrems
ning efter langsiden og lan
dede langt ude i ukrudtet. 

Gruppe l+klassen bød på 
god underholdning med skif
tende føringer til de evige 
kamphaner Erik &yer, Es
cort, Ernst Scbrøter, Golf 
GTI og John Nielsen. Tri
umph Dolomit.e. Sammen
lagt var Høyers tider dog 
bedst, til trods for, at han i 
sidste heat var faldet et pænt 
stykke bagefter John Nielsen 
og Ernst Schrøter. 

SSC-klassen bød på et 
gensyn med Leif Petersens 
gamle NSU. Leif PG Spiess 
Sclrocco havde fået kompli
cerede motorskader under 
sidsl.e weekends lob på D!ep
holz i Tyskland, da den slog 
svinghjulet løs. l stedet 
havde Leif P. lejet sin tidli
gm-e succesvogn. der nu kø
rer i Tysldand, men de
$værre holdt den ikke løbet 
ud. 

Pctc:r Hansen, Holbæk. 
havde fået hænderoe fulde 
inde i sin Toyot.a Celles 
turbo. Preben J essen, Varde, 
truede voldsomt i sin Vol
vo-motoriserede Opel Ka.
dett og førte et par gange. 

Resultaterne af søndagens 
lob: 
StandardvolllJe IT· 1+: 1. Erik 
l:iøyeT, EKort, 2.. Em1t Scbrcrt.u, 
Golf GT!, 3. John Nielsen, Trl
umpb Dolomit.e. 

Oebul.&ftllduamt L John St.æbr, 
Birkerod. Z. Poul Erik J mam. 
Trurtrup. 3. Iimrik Rumuaaen; 
Fredcrlkuund, (Alle l Autob:l.an· 
ch!A112). 

Speelli Sllooru L Peter ~ 
T'oyota turbot 2, Pnbm J"sen, 
~ Kadott-, ll. Anden KolJtrup, 

Standardvo«:ne Jr. 5 Ol Sport 
ZOOlit L J tJrgen Poulun. ~anohe, 
t. Preben Krletoftenm. BMW 
320, 3. Jetu Nykjerr, Ponche. 
Formel lØft 1. Je.per V~n, 
Marelli PRS. 2.. Anden Stæbr, 
Royale RP :u, 3. Søren Autt
holm, Marelli PBS. 
Fonnel 2*: 1. Rob IAwenburc. 
Croule. 2.. ~ Jurgnuen. Delta 
T 80, S. Hana Top, o.Ita T79. 

Beruinpdfyldning i det be~ pl4cerede d~ns~<;e team i udhol
denhed.slobet: Vad rattet B;ørn Forst. og til hø]re hans medkø
rer,Bo Ca.!persen. 

Instrulc.tion til co-driveren. Den professionelle cyk.eiTtltter 
Kim G. Svendsen korte ftt første motorløb og har her overladt 
rauet til Flemming D. Olsen. Holdet udgik med defekt motor, 
r:W enventil-vippeann brækkede. 

i gr. 5 klassen. Preben Kristoffersen i BMW er effektivt 
'uJe~et inde bag Jørgen Poulsen (forrest) og Jem Nykjær, 
begge i Porsche. (11o~a; Prt~n H~>S'I•-I:c!) 

... , l 1 

Gen&vnaglæ 
de:Leif 
Petersen havde 
lejet sin gamle 
NSU,da 
Sciroccoen va-r 
defekt. 
DeSV«1'Te 
kunne 
NSU'en heller 
ikke fuldføre. _.J 

~ 
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Kim G. fik ikke 
succes i ~ 1 '-f 

l 
motorsportsdebut 

Cyk!llrytr.er~o 
""'nJI debut 10m 
et Mlnt Le r.tana 1)1\ ~~~~~ 
~d- lllutlede m~ e 

l .;stal<5e.l. ette:r llr·o~'g'~~';.~ med o:tn makker. 'n 
op/l tu Roskllde. 
I'Dll'rkct kørsel. Klm 
lo& ønmelleena p~ 
land 1 toraret 

1 IJrUppe l plu• fik .Ertk Hø.ru 
et ch.n4k mestutkab pA en dom
morraf_gør,.lae. Der er tnd!ort 
stul~ICrænsnlnll l D:lt-klasoeme. 
men der har været tvivl om tDr
tOlkn~en. Dog var lfT"ll!nSeD Al 
Ul 110 DB Oll Am" RI~ blev 
Odel••I<Ut tra før~te ~at p~ 114 
DB. 

Mlnl Le r.tans: l Jim Vermu
len. Rob ~obu111. Holland 
(Lol:l. T 590J . 2. B)l>m l"om/Bo 
C4spencn. Kpbenhllvn CTf.ø). 3. 
Arne Schmidt. Peter TpndeT. 
Skiv" (Ford Capri). 

Gruppe S or: Sf.:C!rt liOtO: 1. J•r· 
sen Poutun. Kø~nh.lvn (Por· 
"'hc 1 to,;:ø.e min. 2. Pre~n Kri
~tof!erst'n, Odder (BMW) 16.31.8. 
3. Je"-3 Ny)Qær. Tnp!>l'møJ• 
( PorachcJ 10.•10,1. 

l 
Gruppe 1 piUJ: l. Elil< B_øyu. 

Snel<ltenun (Ford) 1.9.411.7. 1. 
l:."rnst Sch.r'j>dcr. Grmcbted (Golf 
GTI) LB.s:J.7. 3. J'obo Niel~. Aa
ae.ns (Ttiumph Dolomtte) 19,23.1. 

DebutaAt ltlaøon: 1. J' oho 
S1~hr. N!vll (Lancln) 20,03,4 m.tn. 
2. Poul Erik Jen~H~. G~ (Lan
cia) 20.07.1. 3. Hcotilc: Rastnwt:tet>. , 
:lrre<:larlk.øUnd fLanc!a) :l::I.00.4. 

Spo-rt lSGt: 1. Jesper VUium-
151!nÅn~"" { Mo~.IU) 23.U.O min. 
2. rs St:rhr. Oddrr ( Royal ) 
::3.18..9. 3. SØre.n Aøu-hølm. Kll
benlu"-n (~11) 23;:.1.8. 

Formel %000: 1. Rob ~en
borg. 'Rolland. 18.04.9 min. ! . Leif 
J'ørt~ensen. Købe.nh.wn. 111.13.0 /3 l Ho.ns Topp. Gnm. 18.15,7 

.. 
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En duft ·Le Mans 
Fremragende underholdning ved Ring Djurslands udholdenhedstøb 

Rigtig Le 
~!ans-n<trt. 
Henrik 
SpcUcrberg 
kommer 
bednajsud. 
t«~ fulgt af 
P et..,. .81Qilll-rd.. 
Se"..,.e 
kollid.rrede de 
to og udgik. 

(Foco:Jøm 
Timm). 



Hob~'Y 0 EM l -- • a er pa en -p acer1ng --
i weekendens Formel-løb 
27-årige Hans Top fra Toftlund har mulighed i Holland 

Nlr de 32 Formel Ford 
2000 racerbiler tuller ud pA 
Za.ndwoort-bllDen ved Am
.umiom p! deres lave, 
brede hJul lørdag eftermid. 
dag er den 27 -årige Hans 
Top fra Toftlund forhåbent
lig med i EM~ 
t.ionsløbet. 

En.. bar ban Urt den hmøe 
..,.. fra Toft.hmd til Atnstødam 
~-- Ms ban blber og tror 
.elv pl. at clcme gang bar ban en 
cb•nce. Sidste p.njl, ban mødte 
r.wtittetoe. eydafrilmnenm Ba
llil van Hollander og bollænderen 
Va-meniUD pi ~ursland, 
81o8 baD dem nanilli: el mulig
beden fer at gwe det !gener deF. 

Sikkerbed 
sætteshøjt 

- De fteste af t.iWnJeme kom-
- for as. Ile godt IDOUII'tøb. 
IIisa' Hana Top. - Det gjordp 
jeg eelv . .... jeg begyll11te at Ure 
i 1976. Se.lvfaJ.selil er der nogen. 
c* kommer for at ae. om der 
mr uly .kksr. Mea sikkerilOdrD 
er si god. eom den køn bh've. l dl' 
fire ir ~ har lært. er der ikke 
uec. andet pA bjemmebane;me.. 
end at en >kører har brækket 
tomme !.fingeren. 

RI&DJ 7bp fir bjælp til at bolde bilen J st.and tJ! t.øml'llJ' Aodreas Lø.r.1erJ. 

' 

B ver e.1teo 1 dø sidste par uger. 
hwr jeg bar holdt fri for at 
fmbeledl! mjg. er gået med at 
checke bDæ af. Den er blevet 
!Riet iga" e" llaue for skrue. Og 
med brmdsildløt køreudst;yr og 
trikll:erbeda&e .. det meget få 
alyldæ:r, der alær i foibo!cl til. 

o~ r ·-.. hvad der f.otesår. 

.:.~~-. Godt rustet 
Med en ·fjerdeplads ved DM i 

m ~ bag sig og gelren pi 
Ring Dfuraland over EM -favorit
tllnle skulle Ham Tap være godt 
rustet til løbet på Zandwoort
llenen. Fredag vv ~. 
lmJr dø 4li deltagere gennem 
mli.fikation.sbtsel sJu:dle tedu-

eeres til 32 til det endelise løb. 
hvortil der veDtes flere end 
100.000 t.i.IBk.uere. End:tm en 
98Dderjyde. Niels Christian Nis
llf'JI fra Arnum, er nrlst til 
Amsteniam for al komme med i 
løbet. 

Dumpedetil 
køreprøve 

- J eg fik kørekort, da j(!g var 
18 ir. meo ikke udi!D at dumpe 
fæste gang, alger Hallil Top. -
J~ Ørte over for redi. tys l 
Haderslev. M en bilet har hele 
tiden været UliD store interesse. 
Jes er udd.annøt i roservedels
braocben pl Fia~ i Rødding og 
har de sidste otte år arllejdet pl 
Nordisk Fiat l Vojeas. Efter at 
jeg beøadte at køre løb selv. går 
<Ø ~ å min fritid os det 
meste af min løn til bilen. Hvor 

meget jeg egent.ll$ broger på 
dun, har feg ikke gjort. op, men 
jeg bruger d meget, at jeg bor 
hjemme enduu pl grund af 
økonomien. MIDe forældre synes, 
at det er bel t i orden. 

Højere 
klasser 

- Da jeg begyndte at køre 
selv, købte jeg først en billig 
Formel 1600 l Københavu. meu 
efterbAnden kom lyaten til at 
køre i eo anden klasse. Nu er det 
min drmn at M et Danmarks
"''llterskab l dcu klasse, hvor jeg 
er. Det er urealistisk for en 
damker at komme op i de højere 
kl .. ....,.. De, dor kører der, bar og 
bTUgl!l' mange penge. både deres 
epe og deres llpODliiDrers. J eg 
kwme beller ikke fi rid til at 

køre uden 11t h.ove Camp-Let i 
Amum som sponsor - udou en 
spo11110r er det ikke muligt.. 

Låner af 
hinanden 

--

- Kammeral.8kabet illdbYT
des på banen er helt fantastisk. 
Alle taler sø.nll1len (m løbet, og 
de fleste taler oBS! indbynies 
efter løbet. mbke først efter at 
have skulet til IunllDden en halv 
times tid. Kørerne er også fl.inke 
tll 11t ll\oe hinanden 1'06&'Yedele 
efter uheld. men hvis man S1lØI'· 
ger oogen om. hvordan deres 
vogn er stillet op, skal man ikke 
regne med 11t få det rigtige svar. 
Jeg stiller min vogn op sammeoj 
mod en god ven, som altid er 
parat til at hjælpe. 
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Debutmed 

problemer 41 ~ 
Cykelryllercn Klm G 
Svendsens debut som mo
t.o~ko~r ved el Mini Le 
Mans på Rlng OjursLI.tnd, 
slutlede med e n ødelagt 
ktw.sto.lt.søl, efter nt han 
snrnmen rrred sln makker, 
B•.mt O. Olsen. ogsli. fra 
lWSkllde, havde vist ud· 
mærket kørsel. Klm C 
Svendsen tog banelleens på 
Rlng Djursland 1 rori\n-t 
Mini Le Man.s varede to u. 
mer og 24 minutlet og ~lu J.. 
tede med hotlandsk III'Jr 
ved Jim Vt:rmulen og ltob 
Lewenberg. Undervejs vur 
der Ore tvungne depotstop 
med rørersklrt og optank-
ning. j 

, 

~.. ....s 
,. A.u . '"'"_.,... 
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Igeh EM på 
Djursland· 
Ring Djursland fik ros for .sin 
afdeling af EM i rally cross 

Forleden blev det officielt 
oplyst, at Rilll( Djul'!lland, igen 
kan påregne at kf•re en afdeliug 
af EM i rally CtO!'S 1 1981. Ba
nens fonte EM-løb i år blev en 
sport..•lig suCC(>S, OJ( da ~amtJige 
løbsledere forleden var srunlet 
til møde i Norge. fik Djul1'1and 
et fmt skudsmal af F'ISA-ob
scrvatøreme. 

Det vnr planen. at der skulle 
~øres den 7. juni i 1981. 'men 
Ulrik Aubertin-Oxholm fik 
hele EM-g-ruppen til at ændre 
hans dato til den 12. julj i &te
det. - Når jeg gernt> vil køre den 
12. juli i St.ede t. så er mine &f11U· 
menter. at det fortsat er !.-va:rt 
at få ul.skuere u l (.,b på Djurs
land. m~n i juli måned er der 
~e tusinde ferit>gæSter. og 
~tror på det \;(\'ære en fordel 
1 den forbindel<;e, siger Ulrik 
Aubert.in-Oxholm. 

1100 KØBENHAVN S:: 
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~ slæl ipn køres li El\1 .. 
l~b. og de fordeles således: Øst
"!_ 29.~ lt.alien 26A. S\'erige 
l , .;). Futland 24.5. Danmark 
12. 7. B~lgien 2.8. Holland 16..8. 
Frankrig 23.8. Norge 6.9. Eng
land 19.9. Tyskland 4.10. 

Kun løbet i Italien fik rn.inu,;. 
ser med p4 "Æjen po\ det vigt1ge 
møde i Drammen. ERA t>n 
afdeling under F ISA.. Paru' har 
tilbudt at hjælpe med orgo~isa- ~ 
tiorn:n i 1981, og elandet pro
blem i [t.alien er også, at der er 
en ny ban~ under bygning, og 
det t>ndnu ak.ke med ~kkerbed 
kan ~iges. om den når at bli\'e 
klar til slutningen af april næ
ste å.r. 

EM-serien 1 rall\' eros.. .er ud 
til at bli,·e mere oi; mere popu
lær, Dg der \II!OleS 0erc fobtik
ker rom deltagere i de kom-
mende år. kc 

~ 

udk ltp ø/ Næst\'ed Tidende 

.rtKI \ ,rSII'l'lf. d~n __ \ 8 ~t ,980 
1\ll,lton ~thflse ud~n ø..n&.,.o:,l 

Motorsport 
Cykclryttcr~n s,·~d-

!k:ns dtbua ~om motork.orer· ..-ed 
Cl Muu Le Mon> på R !!!i D Jun· 
la.lt(], slutt.och• m.J "" Odd'Qllt 
kniiSlo.ksel, efter at han sammm 
med sln mukk~r. B<.·nt O. Qlscn, 
OI!Så fro J1o~kild,•, ho\'dO VISt Ud· 
mrork<'l korM!I. K•m C. s,·~nd· 
sen to~; bnnt-ilccns på Hinø 
Djursland 1 forOr~•t. 

~.- "" • tUJo<4" .ø 

Cykelrytlcr;n 
7 kik G. 

Svendsens debut som motor
lærer ved et lltaru LeMonspå 
~ursland, slut tede med. 
en elagt lulastakscl, efter 
at bun Sil mm en med sin mok
ker. Beat O. Olsen. også !ra 
Roskilde, havde vist udmær
ket korset Kim C . Svendsen 
tog bandleens på Rang Djurs
land i foråret. Mini Le Mans 
varede to timer og 24 minut
ter og sluttcdo! mL'<I bollanelsk 
sejrvedJun VermulenogBob 
Lewenberg. Undervejs var 
der lire tvungne depotstop 
med rørerskilt og optanknma. ·-
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Mim Le M~ n• varede to urner 

og U mrnuticr oa slutlede mod 
halløn.Uk ~cJr ,.,-d J1m Vermu
lt>n og Rob 1.4'" •·nbers. Und~r
WJI ver <li'T' f1re wun&n~ dl-pot
stop m<.'d 1or~rsk1tl oQ opt,.nk
ntng. 

u.m•r wl Vejle Amts Folkeblad 

7100 l t]lt, dm 

18 AUG. ~ 



lllr Kun Schlrfe Mir Nt aln 
NatVogn l "....,. vil ... n 
e-ne ud l en ..-i»H og 
c' ppe af let andet tempO. 

- JeQ har hørt mange koim11ne1r1ta1ter til 
kombinationen, men de to ting godt 
forenes, siger Kurt Scharfe. 

• Bedemanden l Tomme
rup pl Fyn er bidt at en gal 
racerbil 

Nlr han sent p! efter
mlddagen sUller natvog
nen l garagen. slapper han 
bedet al l en racerbiL 

I lr har han dog svigtet 
cln sport, men det er Ikke 
ba.nc ~en sky ld. Som man
ge andre l motorsporten 
har Kurt Scha rte manglet 
en apendabel aponaor . 

- Jeg har dog en l kik· 
kerten lll de:n kommende 
aæaon. alger Kurt Schårle. 
Endnu e r torha.ndllngeme 

UdktiJ> "' Aktuelt 

Ikke aJalutlel. men jeg b!
ber at kunne stille op pA 
R lj)6 Dj~land l den sjove 
crtroen-klilsc:. 

Selv om han l år har 
holdt et u• pa~Ue fra bll
aporten, har han tulgt med 
p! motorbanen. Hana son 
kører speed-way l :IO kubik
meter klaaaen. 

- Med mine ~ Ar er jeg 
ved a t bllve for gammel Ul 
de att for hurtige kla.a$er. 
Cltr oen·klaaaen la-æver en 
m u se erfartog og teknlk. 
cl del er U(e mig, alger 
Kurt Scbiirte. 
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Selv om hans SJ)OIIlloraf· 
tak gir hJem. er vejen lk.kc :J klar for et come-back l 
ra erbllen. 

- Jeg Cl' en træmand Olr 
Ikke mcgel Constand på 

mekanik. Derfor ekai min 
mekaniker sige Ja til nt 
hJ•·Ipe, !ør jeg Igen sætter 
mlf; l en racerbil, alger 
Kurt Soharle. 

.Naturllgvb har hM hørt 
m~gc kommento.ror Ul 
kol·lblnatlonen bedemand/· 
ra< erklll'er, men de to llog 
htl.f aitld kunnet rorenes til 
alll~s tilfredshed. lo·nn 

l 

Udk1.1t> ~l BT 
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Udi<l•p of Fyens Stiftstidende 

5000 Odensr, den 
J\lldtan~l ftls.e n d. t n a.nsva_r 

l Uheldig de'b:t y Jli 
CykclrHt.en'n K im G. Svend· 

sew. debut som motorlm~ wd ,., 
l>liru Le ~lan:~ p:\ Ring Ojur.;l&nd. 
slu~~e m«! en ed'etngt la!ast.ak · 
sel, efter at ban srunlllfll mM .;in 
makker 8<-nt D. Ol~n. hilvdt> ,-bt 
udrri3'Jket kø~l l>hni Le \Ion:, 
vtm.>de lO tim~ og ::!·1 minutter Ol( 
~lut t.ede Oll. -d bollondsk Sl•Jr n>d 
Jim VcrmuiUIUI!: llab.l...d~g. 
Undervejs vor dl.'r lire tvun11nc dot· 
pol-StoP med føren;kift og optank
ning. Glimrende motorsport opl~
''edc man 1 gruppe;, og sport 2000. 
hvor Jønten PouiSA:n vandt kiK'
bcnt foran Proben KrislOffcrsen. 

r:
RINO DJ URSlAND i J Y 
~flnJ Le Mlllll: l. Jim v'ennu

~n Rob Lewrnburs. HoUond 
(Lola T !!!lO). : . BJØrn Forst Bo 

I
C~run. Kpbenbavn (TISOJ. 3. 
Arne Sehmldt Pder Tander. 
Sl<lve (Ford Capri). 

Gruppe 3 oc Sport 21100: l. JØr
'en Poul..,n, Kjlbeoha..-n ( Po r· 
telte! 18,30.8 ml.o. t Pn>ben Krl
atof!er6eo. Odder r!UIW) 14.31.8 
3. Jeno t\yl<jær. T~ppemj!Je 
tPoncbe) tMO,l . 

1sJUG._ 1980 

--IM O. SVEriDSEN · hav. 
c1e sat tabjuleren til sfde l 

dste w æ'~ end- og debUI&
rede som mot.orkør(')" ved 

l 
et Mini Le Ma:n.s pl Ri.J»r 
DJ~ men <fut 
spæildte lk.ke så ~odt at 
for Kim G. Han målte 
udgå tidligt 1 «ibet med en 
ødcl:lgt lalil!;taksel. Men 
torinden bll'o'de ban Oll 
makkeren BE:l\'"1' D. OL
SEN". Roskilde doc rut 
udmærke~. kø~!. KJm C. 
Svendsen tog bnnellcerul 
på. Ring Djursland l !orå-
rel. 

1100 KØllENHAVN !: 
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C'dkl<;> af Viborg Stifts Folkeblad 

,~S(I() Viborg. tUf! f) 8 AUi, 1980 
t\Ud4"anchrlse udt"o ~~ar 

•• 

• 

Gruppe l pltul l Ertk Boy.,r. 
Snekkenten (Fordi 18.-l8,7. 2 
Enut ScltrO<Ier. Grtnd•ted ,Goll 
GT! l 11 ~3,1. S. J ohn Nlclsen, As;. 

l~no 1Trtumpb Do1omJte1 l9Zl.l. 
D~but&nt kluun: l . John 

Sta!br. Nl\'l tLo.nclll) ZO.Ol.~ min. 

Kim G. fik ikke t"~c'fes i motorsportsdebut 

1

2 Poul &1-Jk J~n&etl, Gnmil ( Lan· 
cio1 %0.07.1. 3. llonr!k Rasmuøen. 
Fredert.ltøund (Lo.nelo ) ltl.OO.~. 

Sport 1~: 1. Japer VIllum· l 
aon VeJen (Morellll 23.11,0 mtn.l 
2. Anden! strelu, Odder t RO~~~ l 
23.1.8.ll. 3. Søroo Aggerl'u>lln. "ø
~nha'lln (Tllnl 23.2•.ll-

Yormcl 200~: 1. Ro\> Lewon
burg llollnD(I, 18.04.9 mm. ~- LoU 
Jørronun. Købenb:>vn, 18.13.0. l. j 
Unna Topp. Gram. 18,!~,1 . _ /' 
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Cyklerytteren Kim G. Svenct· Dcbu~&JJt lr..lu:no: 1. John 

l .&~!~U debut IIClm motorkører ved SW.hr. NIVI\ { Loo<Ul) 20.110.4 m.ln. 
0!1 Mini Lo MOJ>& pt RIAI' DLw-w· : Poul &rU. J~. CrcnA IL&n· 
!ond, a!Utt~-de med erlkl~t ~ia1 :0,07.1. 3. lie.Dr!.k Rasmuøen, 

[ IOnlf\llkul. ~fter At han .ammen TNderl.Uawul. IL&n~lal U.OO.._ 
med sJn makker, Bent O. O lsen. sport 160tt 1. J øp« V}Uo.m-

1 ogSA fra ltoakllde. 1\rivde v !stud· acn Vejen 1Mortllh 13,11.0 m1J1. 
l mrerk"t køne-1. Klm C sven<Uco a. Ånden S~ltr, OdcklioJ!"~.,!. 

tuf dameH.,_,ru pA Rlnll O)uta· 13,lllJI. 3. SØrv> A#U 
land l tora.tet. bv\lulvn cTi&a l ::!,%1.-9. 

I IJ'UPPf! l plus f llr. Dik Hpyu Fonn•l :DOG; l. Rob ~wen-
et <tn".k meJ>t~nrkab pt m dom· b u Uond 18 ou rnln a Ldt 
n~erafll\l!'ei:le. Der er lnrttorl J~{~n~. x..l~~e.:.hll\'!1, J.i.lio. 3. 
~to)beørænsnlng J DM·klaueme. }lw Topp, Gram. lJ.~.T. ! 
men ru>r har været tv1vl om for- ._,. __ _ 
tolknt.nre:n . Dos Yllt Jl'CL•~Uen .at -
tJI 110 DB o' Arne Rlla blev 

j 
ud<>lUkket !111 tørst~: beat pa 114 
OD. 

.UlnJ Le M&JJJ: 1 Jim Vermu-

1 
Jen Rob Lew,•nbiiU. liGUaL\d 
ll..ola T :lllO). : llJilrn 'ono~ Bo 
Car:pe.,...n, KølxnhAvn (Tila). 3. 
Atnl> Schmidt Pt:ter Tonc1er. 

l Skl\i> ci'OJ'd Capri). 
Grupl)e s ar liJ>Or t -: l. Jor· 

pn l'oulso!.n, Kllbenh.lYU C Po r-
""~) 16,30.8 min. 2. Preben Krl· 
~tof!erien, Odder cllMW) Ul.ll.l. 

.:1 J <ms Nylr;Jifr. TapP"fDttJ• 
(Poraebe) 11,40,1. 

1 '.t4~~ G/ F jerritstev Avis 
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/ 

Gr11ppe 1 pin : 1. Ertlt lill)'er. 
SnekOrateo tl'orc1) 18.41.7 t . 
lt'rn6t Sel1n>cler, Grin~ (Colt 
CTt1 11~.1. 3. John Ntolan . M· 
1en1 (Tr1umph Dolomlte) l~.U.I . 

9690 F}crriukv. dm . 8 AU& . • 
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Handest-kører kan vinde 
sin første DM-titel på 
Ring Djursland i morgen 

Dmmarksme&UreD i rally· 
0'0&5 skal l m~ kilres pi 
Ring DjW"Sland. Favorit til tit
len er Handest-~ Karl 
Erik Kriatenl;eo. Haadeøt. 

med Ag~ Mathi"H'D, VIborg , 
som ~n farlig oulliider. 
Reglezne i kampen om rally
cross-mest.ersbbet er meget 
specielle. Der findes to klasser. 

en for tunedP standardvognt> 
og en for utunedc. Men kun cL 
mes#ab. 
fÆL lit sige. tu tn korere kno 

llll'mpc om mOlltcrllk.abatit.lt'n 
ud~o n<>gtn~inde lll hllVl' mool 
hinanden. 
Slutter to ll~Jc - og dC'l ('T 

lij;e, hv•d der kiUl ske i ITWt' 

llt'n - v!ndpr den ki'IW, de 
aæ10non lgmJiml har haft de 
OC"te konkummt.er. Og det 
har Karl Erik Kristco.en. 
V Inder tuniogaekapert.cn er det 
hans futilte danmarksmNt.cr· 
skab nogensinde 

Jeg har væm med i mol.OJ' 
•port<.'n i en lang 4nulkko, 
men h.nr aldrig kart en hel sæ
liOn fuldt ud. siger Karl Erik 
Krislt'niiCn. du kom en grup. 

pc l+ trimmet Opel Aecona. 
Efter den fine omt.DJe af euro
pameøten~kabea!dclmgen l juni 
kommet di'J" mangu udlø>ndin· 
ge til RJng Djursland t mor 
~o. Blandl de mosl kendte er 
svenskeren Rolf •Mygg~n· 
NUsson. og nordmanden Odd 
Moen. Begge kerer gruppe 6 
t.nmmede Ford Escart BDX. 
Med løbet pil Djureland eiger 
Rolf • M y ggen• mot.OI"IpOrt«n 
flllVcl. På grund af stlgt'ndc 
!IUcces på forrt"lninrfront.en 
kan han i.kke afS~> tid til at 
kOI"C race, og har 10lg1. hllm 
pr. l oktober 
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II<JJ.:Iinaf Randers Amtsavis 

Er d tl for uin~ruunt td. gl 
tU m~orlob7 Er kontakten 
tntUrm publikum og "-e for 
rinl(e? 
IX.'l er to pgrpmil 10m \øb
~o~.n·e.ngor Ulrik Oxholm on· 
U. svar p! i miJ!ll(>n, Ooil bøn 
fir det ved oL lbnc helt b•· 
neanlll'gget for tilskuerlle. aA 
de fri l kan bov ree si& mellem 
tilakuerpladser og depotet., 
hvor der alud er «n spæn· 
ding!ludet •U>mning. 
Og øk.ulll! det blive regnveJr 
kan publikum •øge ly i den 
SlO!'t' ca.fct.eria·by~g. som 
kan rumme 1200 ~-

v '-{ 
oKonaen• 
kun på en 
tredJeplads 

Scnda2 ahaordl!'ll dan
mark~mesterskabet 1 ral
l~ !or bi.ler pA Rin& 
DJursland. Fovontten, 
.. jordbanekonl(ftl~ Aap 
Ma thsasen, VIborg. 1 NSU, 
måtte lide den lOrt at nejø 
med e:n trecheplads. 

V..nder 01 dan· 
marksmester blev Carl Erik 
Knstcnsen, Handest, 1 Opel, 
det er hans fonte 
mesterskab 1 da!llk motor
sport. 

Nummet to blev Bent Sø
ron":'n, Helsinge. i Por~~Che, 
og så nummer t.re. Aaøe 
Mathiasen,i NSU TT. 
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-pokal bliver 
savet midt over 
-J eg vil ikke bryde 
mig om et 
mesterskab, bare 
fordijeg har haft 
flest konkurrenter, 
siger racerkører 

M. Helge Laursen 

- Jer bar en Dedltrner 
med l bUen. Hvil Jer bUver
daask ralb cross mester, 
bare ronll Jer har nere koo
kUI'ftDter end Aale. Ja, eA 
saver Jer pokalen over og 
deler den med ham ••• 

Sådan siger r acerkøreren 
Carl Erik Christensen, Hatl
dest, der pA søndag har gode 
chancer for at hjemføre Arets 
- eneste- daruke mester
skab i rally cross ved finalen 
på Ring Djurslatld. 

Kbt 'C!f ne 'i-' de fonkellige 
bilklasaer er jævnt utilfred.ae 
med, at Dansk Automobil
sports Union kun bar ud
skrevet et eneste mesterskab 
i denne motorsportsgren.. 
Reglerne u sådan. at den 
med fint pointa efter u:so
nen er mester - uanset hvU
ken bil ban kører L-Slutter 
c1e med 1.1ge manae points 
vinder den, der j Arets løb 
har haft flest konkurrenter 
ilinklaue.. 

l øjeblikket lløer Carl 
Erik Christensen. der kører 
en utunet Opel Alcona l 

point med .. jordbanelron
gen• , Aage Mathiassen, Vi
borg, der i sin berømte 8 år 
gamle NSU kører i klassen 
for tunede special saloon- og 
GT-vogne. Vinder de begge 
deres løb på søndag, skal 
man altså til at tælle op, hvor 
mange konkurrenter de hver 
især har haft i årets løb. 
Også det kan give et under
ligi resultat. for som det 
ligger nu har de to konkur
renter, som vel at mærke 
ikke konkurrerer direkte 
med hinanden, nemlig haft 
lige mange vogne at slå..s mod 
i årets løb. A.l.t.5å kan en 
enkelt bil til eller fra blive 
afgørende i det a.lleraidate 
løb. 

- Det er best.emt ikk:.o en 
tilf"redsstillende måde at 
vinde et dnnsk mesterskab 
på. Men opstår situationen, 
a t der står en m oralsk vinder 
tilbage, og jeg bliver dansk 
mester, så saver jeg altså, den 
pokal midt igennem, erklæ
rer Carl E. Christensen. Må
ske ddan en demonstration 
kan få DAU til at udsKrive 
mere end ~ dansk mester
skab i rally cross. Der er da 
ingen smalle steder, nAr det 
gælder asfaltba.newb, rally 
eller orienteringsløb, men de 
har faktisk været lidt karrige 
over for os jordbandulrere, 
tilføjer han. 

Aage Mat.hiauen har en 
lige sA klar holdning W det 

truende reglements-pro
blem. - Slutler vi med det 
sa.mme antal points, håber 
jeg mesterskabet gdr til Carl 
Erik. Hvor for? Simpelthen 
fordi Carl Erik Christensen 
efter min vurdering er 
Danmarks bedlrt.e stGndard
vognskører i år, fastslår den 
46-årige viborgenser, der har 
kørt motorløb siden 1966 og 
vundet a~ge danske 
mest.enkaber. 

Sidste søndag vandt Aage 
Mathiassen sin klasse ved et 
løb på FMgel-banen med en 
lånt st.andard-gearkasse i sin 
vogn, Reservemateriellet 
blev lånt ud, først til Lcif 
Petersen, Arhus, der deltog 
i sidste aBfaltwb på Ring 
Djunland i sin " gamle u 
NSU. Den ejes nu a! Uwe 
Thadsen, Flensborg, som så 
fik lov at låne gearkassen til 
J yllands Ringens grandprix. 
Og nu venter Aage Malhlas
~en så med længsel pO, at den 
ska.l komme tilbage fra 
F lensborg. 

Hen over hovedet 
Løbsarrangør Ulrik Auber
tin-Oxholm er i øvrigt lige
som køri!Tne utilfreds med 
reglerne for tildeling af me
sterakabst.itler. Hatl havde 
gerne set de udenlandske 
regler fulgt, så der var en 
chance for at gøre stads af 
mere end en ~r. Men, som 
hatl siger, •beslutningen er 
truffet af OAU - som sæd
vanlig hen over hovedet på 
løbs arrangørerne ... 

Udklm al Herning Folkeblad 3 
7-100 1/anin,P d~"
f\Hd!>tule:h·du udr-n antu•ar 

Carl E. Christerurn - Jeg 
har necUtT'I/11eTen m ed. 

Aage Mathiasarn - Carl 
ETik skal vinde. Han ar 
bedst. 

Samme Oxholro har for 
øvrigt fOet et plaster på så
ret. Næste års afde.1Jn8er af i 
europameatenkabet i rally 
cross er fordelt, og Ring 
Djurslan~ fAr sin afdeling 12. 
jull198l. 

Ved lobet på søndag får 
tll.skucrne lejlighed til at 
kigge helt tæt pA, idet nemlig 
tilskuerne kan gA ud og ind 
af depotet uden at skulle 
betale den sædvanlige ekstra 
billet for at komme ind Ol 
røre ved racerbilerne. 

Der er b4rd konlcur rerJC:e i 2 CV r:rass·ktassen. Her crænge.s lo 
s! de fornojel.ige biler i et sving. 

Herninganser 
fører i 2 CV -· 
rally-cross 
Hernlng e r fortsat dommeren· 
de lndcn for 2 cv rally-eross. 
bvor Gunner Nielsen. Her· 
olni. fore r l den samlede sill· 
llng efter (Jerde 3fdeltng med 
108 potnts. Hans tea.mkamme· 
rat. William Nielsen. Herning, 
er på sJeltepladse.n med 71 p. 
Men s tillingen kan burt.Jgt æn· 
dre sig, selv om hernlngen· 
se rne uden dlsk"uu ioo er 
blandt klassens stærke kort. 
På sondag kører 2 CV aoss· 
klossen en aldellng på RJng 
DJurs land l rorbindeise med 
et storre lob. og 21. septem· 
bcr køres endnu en afdellng 
pt\ Orncdalsbaneo. Derpå foJ· 
ger OM·nnalen l klassen .28. 
september på Jyllands·Rin· 
gen, hvor en afdeling biC\' ud· 
sat forleden på grund af vej· 
ret . 
· Meget kno ændre sig t de se· 
neste lob. og Ikke mindst ro('" 
dl kun rem ud a( syv afdelin· 
ger 1 sæsonen taJIIer. siger 
Gunner Nielsen, Hernl.ng. 
Men vi er optimister. og ma· 
tcrlellet er t hvert fald t or· 
den. 
Sondogens 2 CV c ross·l.ob Ind· 
går t en DM-finale t rally· 
cross , b\•or årets mester skal 
Ures. Der er to fn>ortlter. 
Ase Mathiassen fra Viborg t 

sin lille NSU Oll Carl Erik 
Kristeosen fra Bandes t l klos· 
sen for utunede staodard\·og· 
oe. Begge bar Inden lobe 
rnllkslmum~tots. og begge 
kan opnå 20 polnts l deres 
klasser på søndag. Men da 
der kun er udsltre\'et ~~ me
sterskab. \'Inder den torer 
uanset klasse . der har hart 
llesL it.onkuuenter l s1n k.las· 
se. Således har Dansk Auto
moblisports Union bestemt 
dt>L og det beklager banerne 
De siger, det !ton give pro
blemer. og at der som sæd· 
vanlig er bandlet hen O\'Cr ho
Yedetpålobsarrangoreroe. 
Ring DJurslnnd bar fået til· 
meldi.IQ(fra manee udlænd ln· 
ge til cross·løbet Således del· 
tager Rolf MYliSe n N tisson 
rra Sverige l sin 290 hestes 
Ford Escort BDX og Odd 
Moen frø. Norge l en vogn af 
samme type. Som noget nyt 
tfl.r publikum ved løbet ad· 
gang ill depotet. og Rina 
Djurslands lobsarrangor.UI· 
rl.k Au.bertln·Oxholm. kan l 
øvrigt glæde sig over. at han 
næste år skal \'~tre vært tor 
femte- atdellnø ar E M l f\ally· 
Cr oss. en beøtvenhed. der oot 
er vrrd at se frem Ul 



Borup-hold rte 
jyderne i 

MO'IURSPORT: Med en 
sod og st.bil bmel pY don 
100 km lo go nale i skovene 
syd for T1111trup sikrede Bo
rupholdol PouJ Erik Peder· 
san og Ib Jensen sig sejren i 
IØILiork.lae•o foran alle jy
derne. Det skete i den femte 
runde af Danmark.o;mestcr· 
skaberoe for bi larienle
ri ngskørore. 

Med sejren er der nu lagt 
op til en særdeles spæn-

p-sko 
dende aigørelse i den sidst 
afdelio~. som køres h 
Sports Motorklubben R 
ldldo den 4 . oktobl!l'. 

Men sclvom det lykkcd 
det sjællandske hold a 
ordne do jyske p! disse 
hjonuncb~nc. så silerød 
Ikast og Omegns Motorklu 
sig med gode p Jaceri n ger 
aiJe tre klosser DM-titlen. f o 
bold l980. Sil der spra 
nogle champagnepropper 

ene 
da dette resu ltat s lod helt 
klart . 

Milsko kan dor ogsll 
sprlngo en enkelt for et i n d· 
lviduelt mostf•rsknb. oftr.r· 
som junior-holdot Kurt Mor
te n.~on og Arne Vøstorgaard 
klart førur elores klasse mod 
56 point. l seniorklasson 
fOMr Mad s og fon Sonder
Jt&ard med 57 pol n t r o ro Il 
Svend Aabenhus og )argon 
Skløt fra Randers mod 55 

,_ __________ ........, Poul Holck stiller op i gruppe ~ nok t.il m topploceriøg. 
men Poul Holck sætter siD lid 
til sin køretdmik. 

., 

414 
Lem-bo nr. 3 
ved DM i 
rallycross 
MOTORSPORT : Rana Kold· 
by liaJuen, Lem. blev nr. 3 
ved DM l rallycrou på ~ 
DJunl&nd l weekenden 
OaJiiJt meeiA!r blev overra
silende ca.r1 Ertlt KrtatA!neen. 
HancSe~~t, der samUdlg notere
de C&' tor elt fentt.e meater
IIitab l dansit motoraport. 

Resultat.erM f ra DM-løbe· 
ne blev: 

Gnrppe l : 
l . ca.r1 Erik Krutenøen. 
Han«M~ (()pel) . 

2 . Svend Aage Oleet'n, VIvtid 
(Ford tteeort). 

3. l::lana Koldby. RJO«"kjeblng 
(Opel J. 

8tandudvog:no, gruppe o: 
l . Rolt NUsøon. Sverige (Furd 

1 
!!:Kort). 

2. Ragner ll'orst.Mrs. Norsc 
<Ford Eacortl. 

~- KaJ l<nudllen, Albertellinel 
IVoivo l 

GT·klaaa~ø : 
1. Gdran Lundgren, sv~rlse 

<Poreche) 
2 84>nt SeftMen. HeillinJe 

l Por.che l 
3.. Svend 0\Nteneen, Htlalrl 

se c l"orKhe ' 

t C'\'·k 1'MMI: l 8eMy 
N1ei.Mn. Vut.blrk 

2. Carl A. S...eru~en, Tll"'trup 
3 Poul Lorenu..n. B"'dt'bro. 

l 

l pliiB med en modilierret 
standard·vogo, der er likæt op 
til at yde 160 hk. Det er næp-

25-årig debutant 
på Ring Djursland 
NIMTOPrE - Den 25-Arlge 
clir;trlkæchef PO"ul Hok.k, N'u:n
tofte, tidll.gere Lyngby. fAr på. 
søndag !lin debut pA Ring 
DjunlDnd i DM. finalerne l dm 
popotære rnlly-croøs di:ødpllo. 
Soo:uneo med mekaniker DilD· 
ny Peta11en, 1'1l!n:irup, bliver 
ban Djw-s!nnd!J I'I!'J.l"8&eDtlmt i 
det aædvon.lige d111:malislu! og 
støvede DM-opgør. 
PouJ Hc>lck bar til lejligheden 
indkøbt en helt ny E.acort RS 
2000 til den neu.e sum a! 
40.000 kr. ru ll1&ten p6 søn· 
dag v1l den froinstA som fa. 
brikauy, roen hojg!Jmsen vil 
utvivlaomt gå af efter den før
&t.e runde. .Rally~ tager 
hårdt pil matsiellet og Poul 
Holck kan eft.er roau:heo se 
!rem til lllllllgc timen slid 
hjemme l gnmgcn med at rette 
buler ud og fikse mowren op. 
DM .finalerne køros p6 1J11 kom
bilu!rel. jord· og llllfaltbo.ru; og 
overgangen fra de to belæg· 
nlngcr atl.Di!T atore ki$v til kø
rernes tekniske ku.nnrn. Eft.er 
tro indledende llcaas sorteros 
fårene fra bukkene og ku:l fire 
kørere gir vidøre Lil den a!go-

rende finale. 35 kørere st.illcr 
op- Lil DM-matchen og de lnd
lederuie beats b livor afviklet i 
hlloj t gear. Firo vogne sundns 
afsi:ed sa.mtldlg og kerorne f6.r 
point efter dørllll indbyrdes 
placering. I det ojcblik de flro 
vogne luu- pusseret. målstru
gen, skydes næste hoot af. Og 
sådan vil det g{! slag l slng, 
indt.il de indlcdende heats er 
kørt igennem. 
Poul Hokk delt.og [orst.e sang 
i nilly-crosa i søndags. l Fan· 
gi!! på Fyn sikrode hllll sig en 
dJI!WI plads ud a! IO 8tru1.Cil· 
da. Den noget mere rutinerede 
Danny Pe~ opnAcdc en 
fjerde plads i samme lob. 
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point og Poul Erik Pedersen 
og Ib Jonson fro Borup med 
53 point. 

Dju.rslll.!,ld Motor K l u b 
havde lavet en r1Jto pil et 
meget snævert arnrAde i 
skovene ved Tirstrup, og da 
d et rognede kraftigt under 
løbet. blev flere af rutens 
strækningar stærkt opkørte. 
og flere hold havde proble
mor med at komme igen
nom. Den sidste o f \alt 11 J 
11tartendo vogne kom ~le
des først til mAJ ved 4-tidcn 
søndo~ morgen. Protester 
undgi k mon ikke i løbet. 
hvor krunpcn om mesler
skabspoi.ntene er blevet hård. 
Der vor 12 protestor til bo
handling i dommorkollo
giet, der afviste de syv. 

Protosterne kunne dog 
ikke spolere indtrykket af et 
fint lob. 
Resultater fTO DM 5: 
Sell i o r: Poul Erik Pedersen/ 

Udktlø ot Djur s la nd 

Ib Jenae.n. Borup, 113 sp . 
Svend Aabcnhus/ J ørf~Cn 
Skjøt. Randers, 119 !!p .. 
Mads og )en Søndergaard. 
lk.at 184 sp. 
)unlor: Kurt Mortensen 
Arne VestergArd. Ikast, 203 
sp., Jørgen Møller/ Ileine 
Wistoft . Randers. 206 sp. 
Niels Jorgoo Pedersen/ Pre
ben Truodsbøj, Borup 233 
sp. 
Begyndøre: Lars Kringl Per 
Ellitsgård, Silkeborg, 170 
sp .. John Søndorrup/ Koj 
Abild$AJd. Ikast , 175 sp .. 
Flemming Risoml Djarno 
Jensen. Ringkøbing. 175 sp. 
Nybegyndere: Loif Johatl· 
senf Por Johansen, Randers. 
110 sp •• Bent Tellingf Jørn 
Pedersen, Hobro. 127 øp .. 
Hans KnoP./ Bjarne Jensen. 
Randers, 180 sp. 

1100 KØBENHAVN lt 
ØSTERGADE 8 7 

TELEFON (01) 128730 

11 SEP. 1980 

6nn 

f. 

1100 KØBENHAVN X 

Ø S T ERG A DE 87 

TELEFON (01) 128730 

Udlel/p ø/ Roskilde T idende 

40QO Roskild~. d~n -----

1\lld.ancl•tl.se ud~n ....... 7 ' st. t . -

Antallet af 
deltagere 
afgør DM 

R in..; DJ~nland slutter på l ulfæ lde af 
1"-Ah!! •'~fl(n uf med aT · pointSJighed, Stger general-

r • ~· d~nr-:~arks- sekr<'tær C. O. Carstad.. 
r. , ~ r , t 1 :---i -<"ross. Dansk Automobih-ports 
S .... m 1 ~n~ r.:: ,.." er for- Union, vil den kører, der har 
lul.x.t, H d.-r to k.Jrerc, som haft størst konkWTence 1 
er favori~ter: C ;u l Erik klasse (største deltagertal) i 
ChrJsl~~ >~:n. H.ondest, der turnffingens iorlob, blive 

l r "'n: r kl:lS:>en {.Jr u tunede kåret til danmarks.mest.er. 
s~ar;_dard~·ogne ..P&.. j~cfua,. - Err$'lid'an afiørelse synes 

f n~'Kongl-n Aage Ma\hiasen, ikke sær Lig tilfrelhstillende, 
V1borg. der fører klassen og Ulrik Aubertin, lobsar-

. den 
h'lldtun~th·el~ uden a ruYø r 

for tunede standardvogne rangøren p!! Ring Ojun
og SSC. land kommenterer Car-

011 har b<egge miiJ(irnum sta& udtalelse på denne 
points. så finalen søndag mådEr. 

. ' 

· ~ 1 SEP. 1980 bliver afglJrende. - Fra arrangørside kan 
Ejendommeligt nok er der del kun beklages, at et DM 

kun udskrevet et DM, og eventuelt skal afgøres pli 
t itlen t1ldcles den kører, denne måde. Afgørelsen er 
uanset klasse. ck'f har op- truffet af DAU - som sæd
nået rtest peints. De to vanligt hen over hovedet på 
nævnte kørere har mu- lobsarrangørerne. 
lighed for at erobre 20 · Er rally cross kommet 
points på søndag. m.t.""'l hvad for at bli,..e? 
så, hvlS de slutter på samme - Når vi ser tilbage på sæ-
point stal? sonen 1980. m å vi koosta-
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t"Pre, at har man et arra.nge-

1 
ment som en oideling af E.M 
i rally cross på Ring Djun
land.. så kommer publikum 
valfa.rtende, og jeg er da 
glad ior at kunne meddele, 
at 5. afdeling af rally e:ross 
EM 1981 \-il b li ve kort på 
Ring Dj~land 12. Juli 
næste Ar. 

Næstved Tidende 

nlO \orsn• ·'· d~ll - t n- SEP; 1980 
t\IIJrønQhtbe udtn aøJ,ar ro. tf U ~ • 

u41tp at Vestkysten 
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67oo E.sbjug. den -11 SEf. 1980 
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Kritik af reglerne 
for DM-rally-cross 

Søndas slun rr Rma DJUf)· 
land s:noru:n med OM 1 rally· 
crob. Arcr~ mest« si-al k6rn. 
os spckulalioncrnc \~mier SI& 
(Ofst oa frem m( t omL. r mt to 
kørere, CMI !!nl. i'nsten>tn, 
fl ardnt, der l-Net J lo.l;mrn for 
utuncdc )t.lndardvoanc liC •c
lrranco Ate lll iltht~n. der al · 
ter l ih stiller 01' l hik, IOPIII· 

ntde ,.I'JU>C'r«. 
B\"!I!O: \.<'r tro: h3r J o~bh l- t..cl 

m;,l(~tmum-P.,\tn" t dC'res lo.lon· 
ser. O& he'tac \.an r>l sonJJ~ 

Stkre )il )dethtere :o 
DM·pojnl1. Der tr 1-.un ud.;lo. re
H I el DM. 01 der tr derfor op· 
s t let problemts n>td. ,.,, ord an 
mo~n l1rer den nyt me-5ttr J III· 
fa:tdc af pot·h~hed 1 de IO ~III<· 
SC'r. 

vclk-roll .cl,rct.l:r (. 0 CU· 
stad. 0 .\ l.o, opl)~r h~rvm 

- l tJif.rlde af r-o•nlhahcd. ,, 
cl en ~orcr. der h.lt h.1f1 ni' m 
t..on~urrence (Stor~• ddt.:IICf.ltl· 
r.atl ' ... cl> ll'b modtalle 0'1.1-ut· 
len, s1 ·er C O C;~ruad. 

l or mtnnc~L,·r ~>Jtnfor 

DAU, l;a.n denne belutn•nt: 51' 

uulfrechsullrndc ud Tllfæidl&· 
h.xlernes sptl ~ $J.l:kl<.-n1 rcr
f~rd.J&t. os l('lhl ;mant•'~' Ul· 
ri~ Allberlln·O\holm. er ,Ja 
or"' &od' uulfr~ mc:-d D \Us 
oolurnmr. 

. fr:1 'or lrdc l..an •J lun bt• 
lilo~te. :u ti D\1 l31 :II&Nt> rå 

·denne m.\.k. rnen bc<h,unonacn 
er uurrrt llf DAll · $~ <Zd· 
\.lnhg.t hen o'·cr hOHdct pA 
~rrana .. rcrnc. \ll>tr L lo~ 

Aut<!f1Jn.(hholn• 

... u 



Ha11s neds ger 
kom • e i brug 
Carl Erik Christensen sikker dansk mester 
i rally cross efter mange genvordigheder 

l Motorsport 
trillede rundl Men mesteren 
kom på ho)k:tnl ~en og fuld
fart~. 

M Helge Laursen 

Carl Erik Chrlstemen. Ran
dest, fUt Ikke brug for den 
nedstrygt!', hao havde med
bragt tU DM- finalen l rally 
crou p il R.lng Djurølaod. 
Ran slutt.eai" sollt"""SUWI'æll 
' inder a! mellersk.obet, 
IMllS Aage Mathlasseo, VI
bore, blev kørt a! banen l alt 
Røalehu t. Der blev derfor 
llt.ke Jiort alvor a! Carl Erik! 
trusler om pj stedet at 
-dele- pokalen med en sav. 

Andet md.ledende heat 
\'&ndt han suverænt, mt>n i 
det tredje blev ho.n skubbet 
af. Sammenlagt var -tiden 
dol så god, at han gik direkte 
til A-fino.len. som han vandt 
sikkert foran Sv. A. Ol.aen og 
Hans Kolby. 

opgav en omgall8 senere, da 
det viste sig. n l en bojet 
forskærm gjorde det u.mullgt 
n t &tyre til den ene side. 

Resultaterne. 
c_arl Erik Ch;i.ste11.3en jagter' sin sejr i A -finolcn. I baggrunden Arrn: Jørg~ en, der piaen-ede 
s1n E:u:ort ho)t pc! en jordvold a!W.ede pd 2. omgang. 

SJældent har vinderen på 
.elve finaledagen vel arbej
~t så meget for sejren uden 
for banen. som Carl Erik 
Christensen og hans meka
nikere måtte. 

En bojet ventil blev skiftet 
fA minutter før første start 
efter at være hentet i Grenå 
al en meget hurtig motor
cyklist. I farste indledende 
heat, hvor ban startede sam
men med tre gr. 5 vogne, 
væltede han rundt pA taget, 
og så blev der for alvor taget 
f at. Med &tore mukkertes" 
blev vognen rettet ud og 
forruden klistret fast med 
tape. 

Forud for finul~m havde 
Carl Erik Christensen og r 
Aage Mathiassen, ViborA. 
lige mange point.s. Sluttede 
det også sådan i finalen, 
skulle mesterskabet placeres 
hos den af de to, der havde l 
haft flest konkurrenter. Del 
syntes in~>en af dem ville 
være en f a.ir afgøre 1st>, idet 
de k.ortA! i hvc>r sin klasse: 
Aage Mathiassen i gr. S og 
SSC-klassen med sin lille 
NSU og Carl E.ri.k Christen
sen i gr. l klassen med en 
utunet Opel Ascona. Derfor 
havde Carl Erik Christensen 
truet med at save pokalen l 
igennem. så der kunne blive 
en ho.lvdel til hver, hvis deo 
sluttede a points. l 

Gr. 1: 1) Carl Erik Chri
stensen, Opel Asconn, 2) Sv. 
Aa. Ol5en. Escort 2000 RS, 3) 
llans Ko! by Hnnscn. Escort. 

SSC og gr. 5: l) Rolf »Myg-

gnn~ Nilsson, Sverige, Escort 
BOA, 2) Ragnnr Forsberg, 
Norge, Escort BOA, 3) Kaj 
Knud~en. Volvo 343 turbo. 
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.~000 Arlws "~'' 
Kl ldf"onulvf."ICif." udf'n øn8Yar 

GT-klassen: l> Ggran 
Lundgren, Sverige, Por sche, 
2) ~t Sørensen, P orsche, 3) 
Sven Christensen, Porsche.. 

2 CV-klassen: l) Benny 
Nielsen, Østbirk, 2) Karl A. 
Sørensen, KoUn d, 3) P oul 
Lorenze n, Bredebro. 

l 
lrun'm ter l lrtta 1ø b, rr mester l 
I.9SO. Fra Rina Ojun.land blU' 
llUIJl denne kommrntu til 
DAUs noget besynderllie rca;le
~nt. der Abenbart er lå uldent. 

.. .., l '1 

To slås 0111 DM 
Danma.rk.tmestenkabet i ral

ly cro" ofaørt'tli wet-kcnden p å 
Rin.J_Q.III.Tsland. Der ko.n blive 
t<~le om to kortrrc, oplyser ba
nen• ledellc. DclJ •Jordb:lJie
kongeno Ase Molhlum, Vi
bor$!, NSU. og Carl Erik Cbri
sten.acm, Hcu"ldeh, Opel Aseona 
gr.l. 
Ag~ Mathiasm ckltage,r i 

klossen for tunede brter, og der 
uddeles kun~ DM l denne~
sou. Hvia d~ to kørC\'c begge 
vinder dl"tes klane i finale løbet. 
så ofgørn DM p6 dm mAde, at 
køreren der har haft fint kon-

at dri fønter fnmkot!unct nu; 

- Fr o arrangOT'lido lulll det 
kun beldases. at et DM km Bf
gøres på denne m6de, men a!p
relsen er truffet af DAU, Damk 
Autamobilrporta Union. som 
ladvanlig hen ovrr !=redet på 
l.øbsa:rranggrerne, liger Ria& 
Ojunlanda led~IR. 

k.e 

1100 KØBENHAVN X: 
- Fjollet af mig at prøve 

så hårdt ot (ølge med de 
tunede vogne, som jeg jo slet 
ikke konkurrerede imod, er
kendte Carl Erik Christen
sen, der kunne have mistet 
sit mesterskab allerede den
gang. Ban kørte på en "si
'>epunlrtering• pA det ene 
baghjul. og da vognen i et 
svmg kom op på kanten af 
en lille jordvold. •snublede• 
den på det halvflade hjul og 

Aage Mathiassen havde 
også skaffet sig en sikker 
plads i A-finalen, sA sikker, l 
at han ikke engang gad fuld
føre SJl ene indledende heat. 
Kun de to beat talte. 

Men i finalen gik del slet 
for den 40-årige viborgenser. 
Han kom forsl frem til den 

1 
første overgang fra· asfalt til 
jordbane, men blev her puf
fet så voldsomt af nordman
den Ragnar Forsberg i Ford 
Escort BOA. at NSU'en 
endte oppe på en jordvold. 
Aage Mathiassen fik den 
manavre.ret ned igen, men 

YsM 
KØ 
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Den giadesto gæst På Ass· 
bæk-ferniseringen, som sa· 
lede 11·1200 mt'nnesker, var 
smedemester Viggo Peter· 
se.n fra Gudmindrup i Ods
herred, som er de.n &alidc 
hllnd\•ærker bsg moleren og 
akulptoren Fritthjof J ohon· 
&ens skulpt.urer, lavet af bo· 
tonjern. For seJvom F. J . har 
et livejsclcursus, turde han 
ikke binde an med den prt:e· 
cision, som her var nodven· 
dig. Skulpturerne eT nemlig 
koord.ina~temer og p!!· 
rabler &Om dem. den vcr· 
deru~berømte atomfysiker 
Albert Einstein 'legede 
med". Smeden var stolt over 
resultaterne og det gode 
li8D!llfbejde, ban havde haft 
med lcWllitneren. Sidst· 
nævnte er ogsA væddeløb· 
økorer , godt kendt med 
Dii,Jrnlnpdaringen. PA son· 
dllg s.ka-1 Rtin k o re med si n 8· 
6rige Fonnel l-bil. Han hå· 
ber den holder. øl 

" " '"li'"""'" med 17t.e$UT.slwbet. Det h4r du fortjent, siger Aczge 

Fnthjo{f Johonst!Q.IJi!JU en af 
•ine slculpturu lidt 1714ling 
(Foto: Sessingø). 

• •nnn•"n"n ( t u), t il d~ ny~ dm m tarkmtester , Carl Erik Chri--

l Erik 
ede 

va11dt 

l 

Det skete på Ring Dj s· 
llfl!l l weekenden. F ge 
weekend var Kristen n 
også uheldig. Han 0dela e 
en gearkasse og kørte i J. 
den og bulede bilen. Det ar 
pA den fynske Fangel-b c. 
Efter de t løb skulle vogn nø 
dJfferentiale ogsA rcpareces. 

Motor og ø li dot der fl.ll! en 
gevaldi .R renovering l ugens 

løb, og så sti U ede Carl Erik 
op på Djursland. Ved tid· 
tegningen var ban hurtigst i 
grup_pe 1 og 8. Hurtjgs!.J~c
nerelt. sA gik gearkassen i 
stykker Igen. men det blev 
lavet. Og kort før starten til 
dagens første heat opdagede 
hans mekanikere en bojet 
ventll l motoren. l h uj og 
bast blev der henlet en oy 
ventil og pak n! ngssrot i Gre
nå, og som hvl rvolvlnde fik 
mekanikerne fixet vognen 
li l dagens førs te s tart fcrr Kri· 
stensens 2-litors Ascona, der 
blot s le u Ile køres frem til en 
god placering for en gruppe 
1 -vogn. 

Men i heatet blev ban 
matchet med gruppe 5 
vogne og det p irrede Krista· 
nsens jagt ins tinkt. Han tog 
fa t p li at skyggo Per G. Hen· 
sen , men havde samtidig en 
s i vepun ktering. og dot hele 
faldt øammoo ne top, som 
overha lingen skulle gen· 

nemferes. og Carl Erik trlm· 
lede omkring. men fuldførte 
dog heatet. 

Hans mekaniker Evold så 
det hele fra depotet og sagde 
nilgtemt og ufors tyrret: 

- Hvis vi ikke bar haft 
travlt hidtil. så fAr vi det i 
alle tilfælde nu. 

Og kort eft er vor mindst 
11mand l gong med 111 banke 
og trykke Kristonsens bil til· 
bage i do rotte fo l<.ler. og med 
el ordne to kvæstede hjul. så 
de kunne brug:Js tll roc9 
igen. Og Carl Erik blev klar i 
tide ti l do næste heat. Og 
dorn vandt bon bare helt su· 
verænt. A-finalen ulav en 
ren opvisn ing, som bon 
vandt foran Sv. Aa. Olson. 
Vivild , i Ford Escort. og 
Hans Koldby Hansen. Lem. 
Opal. 

T ilskuere var de r ikktl 
mange of. solvom Ulrik 
Auberlin Oxholm som noget 
nyl bavdo gjort dot muligt ni 
komme fro tllskuertrlhu· 

nen over til depotet og den 
store cafeteriabygning. 

Øvrige resu ltoter: 
Standardvogne gr. 5: Rolf 

Nilsson, Sverige. Escorl. 
Ragner Forslberg. Norge, 
Escort. Kaj Knudsen, Al· 
bertslund. Volvo 343. 

GT-klassen: Goran Lund· 
gren. Sverige. Porschc. Bent 
Sørensen, He lsinge, Pors
cho, Svend Chr1stenson , 
HeL~inge , Porsch o. 

2 CV-klassen: Bonny 
Nielsen , Vostbirk , Carl A. 
Sørensen. Poul Lorent.zon . 
Bredebro. 

dom 

57r.u Smuit.w~. drl71 ? SEP. 1980 
Klldtønll'fel.ir udea aru~.r 
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Dramatisk dag for Carl Erik »på tagetcc Kristensen: 

Ødelagde motor 
væl e, men vandt 
t DM i rally~ross 

en G ol f GTI, f/Jr bulor og 0\111-
U!de t.id. · Cad Erik Krielalllell. Han· 

1 d~ vade. l pr tit finte 

1 
Danmarkøme6tAlnlkab nogenø-

l 
illde l motorsporten. men hu 
mAtte 11ennem hde f.øl«!~' 
S'tftt før rally-c:roøe meetm~k.a· 
bet , • .,. i bue pA Riug Djur11· l loD d. 

' A&rede umlcr tidUI8Jli.nges1 til 
sondag1mB finalelob meldlf de 
fDrst.e problesnar sig. Mot.orul 
i h1lns ()pel Aseona gjordel 
knuder, og en nærmere unde-
.soge}Sl! afslømdel, at en ventil i 
cnpstykket \'lU' bojel. Og med 
kun <lll halv tune til sin {orstc 

stArt svntæ alt blb ude !ot 
D!\1-fa,;,ntteo.. IDeD sl lreng\l 
der er liv. er der Mb. Karl 
Erik og mekaniker Erik Glind· 
vad gik i krig med Il akille 
tek Dikken ad. og en 1: 'llhurtig 
~ p! moc.orcyk.el blev 
sendt ind til G renil efter de 
nodvendige 1'(!9Cl'Yi!delc. 
Få minutter før Karl Erik Kri· 
stRJl""ll blev ko.ldt på ballen til 
sin fømte sblrt.. var den sidstP 

\.J ~neu 

skruo pA plads, og Opclm~ 
non gav hu.rt.l.gt liv fro sig. 
Jo'ors!Al kvø.lifilcoLioMhltll.l. for
lob perfekt.. H and(lllt.-kønlren 
korte et not. løb og scorede en 
hurtig tid. og opt.!mlsmoo i 
Burt.oo-lcjron steg el par gra· 
der. 
Andet boot : Cort F.rik Kris~n· 
aen \'&r attl'.r hclt på toppen. 
Ml!ll netop som det, gik ollc:
bedst.. skcb.l det. Han nunte 
nogle dæk ved indgongen til 
et sving og væltede mod alvor· 
ligo IUillA:!ricll& slmunmer til 
(olge. 
- Det var et helt fjollet uheld. 
Jeg havdl' slet ikke oødveo· 
digt at kllnl s1 h!rdt på, som 
jeg gjorde, sagde Carl Erik 
op! taget• Kristensen cftc' sin 
anden rulletur i denne sæson. 
Efter en halv 1.imes arbejde 
var Alicoon' en rettet s1 meget 
op, ot Carl Erik KristcnseD at
ter kutllle tllg1l kBmpen om 
dnnmnr\smesterSkabet op. 
Tredje hest: Handest-køreren 
lavede en .kø.noostart.. men 
biC'V påkort nf en nordmand i 

Men trods problememo vi!'~ 
det sig, at Cort Erik Krisi.on· 
5m1 havde den sammcnln81. 
hurtigste tid for do t.o t..oollendc 
bCBt og skulle at.IU'UI forrest i 
fino.le-hootet. 
Og hor vnr der logen tvi.vl om 
udfaldet. aelv om en IlDden lo
kal karcr, Svend Age OIJIC!D. 
Allingibro på det. nærmMUl 
noj hen over underlagel for at 
fange Carl Erik Kri.stens.en. 
Meatersk:abt'l var hjemme. 
men meøtl!ren miltt.e undvære 
den obligat.ori&ke lu!Uur. Han 
havde under vælte~ øi.Act 
ryggen &A meget. al deL kneb 
bero at gA. 
Age Mø.thia.sen. Viborg. der 
køz:er i k.la.sæn for tunode 
stondn.rdvogoe, blev Ikke no
gen trussel for Handest.kclreo 
ren. da han udgik i sit fUIJII• 
hoal og dermed slutUlde uden 
DM-point. 
l tilfælde af sejr til Age M 111r 

b.iaseo skulle kømpcn om det 
danske rally·cross·mesterskab 

Carl En'k KriBten~JH~ , Han dest. p6 vej mod dllll.ID&dæmestJerskabet 
Ring Djursland. Bag ham 8e8 Svend Age Olesen, AllingAb:ro. 

Sæsonafslutning 
~å Ring Djursland 

Rin.g DjUt11Land øluu.er 
wndag sæsonen med DM·fi· 
nal.e i rally·c:ross. Aret.ø me· 
s:t.er skal k.Areø, og p6 nu· 
værende ticåpun.kt kan to 
komme i betnlgt.oing tU den 
eftertragtede t.itel, nemlig: 

Carl Erik Kriitenscn fra 
Hao.dest, der korer i k.laøsen 
for uc.unode standardvogne, 
og Aage Matbianen fra Vi· 
borg, a idste 6ra d.a.nm.arke· 
mester, der igen i A.r har 
være utrollgt si.Ø)rkt. kø · 
rende l sin lille NSU. 
NSU'en kore.r i klaaaen for 

l 
tunede st..ando.rdvogno og 
Spec:lal Sø..loon Carø. 

Begge k1mrro bar pfl nu· 
vær tonde ~idspunkL max. 
points, og begge kan de opn{l 
20 DM·pointA aondag l de re· 
epektive klasser. Men da der 

lduee l størst. del tageran tal) 
i Aret.s løb modt.age DM·tit· 
len•. / 
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l kun er udskrevet el DM, der 
vande. af den kerer · uanaet 
klaaae · der har opnflet flest 
poiDLe, kan det hænde, at 

WHipo/ Horsens Folkeblad 1 S SEP. 1980 
H7Ci0 1/orutt<, d~n 

der bliver problemer med 
uddelingen af 6.reiA mMt.er· 
skabstawl 

Generalaekrct.ær C. O 
c.nttad, Danak Automobil · 
SpQJU Union, oplyter ral · 
pnde. 

•l tilfælde af poi.ot.li&hed 
vU den kønr, der bar haft 
IJtll~t konkurrence l san 

have vilmiL afgjo11. vod lkrive
bordtt. 
Der kei'OII nemlig i t.o kla.sser. 
men mod kun et enkelt mOSU!r· 
skab øt kæmpe om. 
R.Uy.-.meøun.llabd. v• 
al øl.or bet')'dning tor C.t Erik 
Kr\81.fnøen. Hø ak.al om kart. 
t.ld rc.bMdle m~ si.n nuvæ
I'«!Ddco ~· SbHI. om en ny 
el.or kaotnld fol' dm k.ommm· 
de øeaon. 
- Jeg eateer pA noget virk& 
ligt il.ol1. til næet.o år, men ler 
jeg h8r ølaluu.ct. rorhaodlingw--
00 kan jeg ikke afsløre mine 
planer. sngdc en lykkelig vin· 
der. 
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) 

J Donm~tduoo:~eet.er 1 raUy·O"'ØØI 
1980, Carl Erik •PO tll{jet• 

l Kristatillen. 

ø-Jt.llt81le af l8beDe Ø R1q 
Djantlød blev: 
Gruppe l : 
l. Carl Erik Kriat.enlltll. H ID· 

deet. IOpeh. 2. Svend Age 01& 
_.., Vivild (Ford EtcOrtl. 3. 
Hans Koldby, Rlllgkøbing 
(Opall. 

r-- -- ·. 
Stnct.rdvope gruppe &: 
1. Rolf N'ilsson. Sverige !Ford 
E~l. 2. Ragner Foratbers. 
Norge !Ford Eecortl. 3 Kaj 
KDud!len. Albertalund !Volvo!. 

GT·ld-n: 
l . G~nm LundgJeO. Sverige 
(Porsche), 2. Bent Serenøen. 
Helsinge (Porach.e). 3. Svend 
Cbriltt.m~S<!n. Helaingo IPor· 
sc:;M). 

2CV klas&eo: 
l. Benny Niel.&en, Vestbirk, 2. 
Carl A. ~n. Tlnuup, 3. 
Poul Loreotz.en. Bl'l.'liebro. 
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Ao~ Moth,ouen - m6He se l'lo.tld .. t·kertrWl Carl lirolt Chflston· 
aon re~~d• med guldet. 

- Tiltops i 
rally-cross 

Carl Enk Kristensen. raeer· tedc og fik et boJ d i ryggen 
kOtW og tun.ingsckspert fra Cad Er:ik Kristensen bar 
Haodest mellem Randers og igennem en artække hørt Iil 
Hobro \'&ndt i gllr det dan· blandt dans:k motor8pOrtS 

ske mesterskab i raily<ros!l stcr.~tl' to.lenw. man forst r' 
p6 Ring Djursland. Me.n in, denne sæson har ban hnft 
d6ll mesterskabet var i hus. økonom.illke muligheder for 
mJit:te Carl Erik Kristall56o at deltege i kampen om et 
S'lJJ.nem hele følelscsregistret.. ~kab. l...æ!l mere pA 
Hnn odelagde en motOr, væl· side 'i. 

Carl Erik Christensen, Handest, 
rendte med guldet: 

Det glippede 
for Mathiassen 

Lidt uvunlet blev det Carl 
Eri.lt Kr'l.st.eJlSen. Ha.ndcsr.. 
der i Opel \'!l.ndt det do.ns.ke 
lllL'6tt'r'l\ktlb l rallyCT06S, dc.>r 
SMIUdJ& blev Carl Ertk K.rl· 
stensens tørste mBSterslal.b 1 
dnosk motorsport. På tor· 
hAnd var de-t ventet. at dm 
mere ruUnc.redc Aa&~ ~t
hia. ... •en, Vibor&. l NSU "'rulle 
lo beo med titlen, men han ble-9 
Jrun nwnrnt'r tre. Bent SØren
st'll, Helsinge, l Porsehe tot' 
solvct. 

Resultaterne al løbene pA 
~ ,>Ullrsl&nd blev: 

GRL"PPE 1: 
1. Carl Er1i Krutano.en. Ban
den 1 Opel 1 
l! SvMd Alle& Olosen, Vlntd 
(Ford E.'iCOrt.). 
3. Hans Koldby, JUnaltetima 
(()pel). 

STANDARDVOGNE 
GRUPPE 5: 

l Ford Esoort l 
2 ~r Fl:>n~~ra. Norce 
z RR&ner ~. Norce 
1 Ford Escort\. 
3 Kaj Knu!beo.. illbcrt.llund 
t Volvo). 

GT·KL~EN: 
1 ~ ~. s~~~ 
'P('lrscheJ 
:!. Bent Sen'nsetl, Hel51nle 
l Pl:>r.lebe) 
J S-vend Chn5•emen. HelsJn. 
ge Porsche 1. 

%CV KLA$SE."l: 
l Bel.lny Ntelsen, Vestbirk. 
2 Carl A. Sorensen. T!rstrUP-
3 Poul Lonmtaen. B redabro. 
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Racerkoreren John Nielsen s 
mod formel l, hvis penge 
hjælpe ham 
M Hasse Havgaard 

Tænk at blive kaldt 'Su· 
per.John' og ligne en 
Nielsen. En ganske al
mindelig, fredsommelig. 
middebkiret, beskeden, 
af:Jappet Nielsen. 

Ak ;., Tanan'ern.e bal lqt 
typen om. nu færdea de i ube· 
mlf!.rlu!t.hed omkring æt, nA.r d.e 
da ilr.ke kværker krokodiller 
eller 10m Super .John fnne.r 
af~t.ed med langt over 200 km 
1 timen 1 sin Fonnel Super V 
01 bli\'tr låvl.'l dJmmarh·, 
10m nordisk- eam europame
tter a denne balsbrækbnde 
blodtuing. 

Blandt de aportahel te jq 
1w &lUffet er Tarok ae John 
N ielatn at:a.olut de arest a yin· 
p41t.iake. Tarok IDAske en anel
ae mere eeh·be\"idst e.od Niel
lieli m.en beøe uden sb)de.n 
01 atje.rntl')olleri. Et par gode 
drenge 011 værdire repræ:sen· 
t4Dter for d4tiSk aport. 

Nl. ' led Tarok gumle i fred. 
nu er det dtn 24 -hige melmm
ker oa ~rlmrer John Nid
len fra Voje.ns, det bandler 
om 

Ha.nt edru.u er egentli& 1 

Holland af flue praktW:e 
lf\l.Dde. Men ban bar 5tad.ig si t 
ato~ \"ærtlse a forældrenes 
bm l Vo,kns. H.an var lige et 
amut pl fædrene grund. For at 
bli"e fejret efter Europame
atenbbet Og det oordiske. 
H uset vu fyldt .IXK'd blomster. 
0verd4dige buietter f.ra \'eD · 

Der der ilda:e hAr ment, buht· 
ter kan bli\t stcre nok i sldan 
an ledn iD.3. 

l \'lrrtlset ~er man blandt 
andet et Formel 1-d.d:. h\-il· 
ket m.bke kan beU:i"es SOID 

• et bi.ld.æk med elt:faotiasi9. Ef· 
t.er planen , kaj det O!llgOl'e& til 

Udklip at Politikea 

el b....rd 
\'idNe t r dN et par rode 

bolt.oeh.ond. ker. en bog om 
Europu planter og d )'f, en 
~~~~ balleder af ra~rbiler os 
en ma~th•• 1111mlinJl pokaler og 
plaketter og det ubukrh·elige 
man ~,! ra-tkrrt'r ai rnlltte 
mod~. nAr mAJ\ (ll.'r aig i 
sport~n~ forund~rli~ \"erden. 

Og bag et ~Ion skrivebord 
sidder 114 Super .John og ligner 
mere en bll~bal<chnufi'or end 
e n foruljao,·el 

Nlr hlln fortæller om sit liv 
01 sin h6ndt.triDf er det ogd 
mPd cbsufTNena rimehte be
U.edenhed Ingen grund til 
u.llu-j Det tr j<> 'bart' " job' 

Familien 
Hans far, Ank•n, nusser al· 

dan lidt tal og fra T il nAr han 
Ua.l hore om alle lui r dat godt. 
Fra nlr han a kaJ ud til kun· 
deme i iit 6tore boligcent.cr. 

De t er fa kt~k Antom s.kyld 
det hele. Han \1lr en lrrækb 
re~nde i rHerwdele 01 tiJbe.. 
hor lJ 1 biler Hans to drenge, 
John og liUebror J ol'lJen stod 
mNi ml~nde GODdetjyske 
mUDde oc heuagtede alle di!
&e GP~rndeode dimser Di d 
toc Anton knægtene med til 
apeoedv.ay Det vv for Ole Ol
sen ha\-de lavet i LD egen bane 
i Voje.ns. Sl de lr.oru til Kor
s.kroen Oi F an g ol og alle de 
andre b&M-r. 

Mærkel igt nok hevde John 
ilr.kt 1)'61 til se!" at. kor~ speed
way, men 1 Vo)en li var der en 
gokart.-bane, og den trak bad.e 
ham <li lillebror. 

Dø John ha\-de fAet realek
samen. kom han 1 meltaniket
læ.re i Voje.na. Han oa .Jorgeø 
ikillingede eamm~n til en go
kart og okift.Pd~s t il a t kort 
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Foto: Helge Grohn 

Pokker • Li a dl"l nAr man 
den 'h,~randen'. men det 

fik udmærket. Jor11en ble' 
lanmarhmt~tN i 1 !1~7 

Pengene 
John, der ha,•de tJent ladt 
nge ved at træne unge i 

ndminton. kP ble &in pgcn lfO• 
rt med en s i orre motor. 

ied den kort f han l to Ar og 
pau\cde to andt•nplod~r "ed 
anmark.sme.ter•ke~rne . 
De h.on blev gammel nok til 

•' fl et korekort, opmuntrede 
tn af ~!\! &portr•klmmffater 
twn t il et ko~ en f ormel 

ra~ r Symp41tisk for· 
ml!ll h,·ed med pengene? 

John &Olgtt 5in gokart, oc 
llllebrot Jorgcn solgie &In, og 

kunne storebror lr. 11~ den-
1600 kubik -drom for 26.000 

Dl'n fon;te ru1t h.m havde 
et~v han a den om natten. 
han s kulle ha \'t licens for 

kunne kort i den . Han kom 
racerskole p6 R in!! D ~j

,.. .. w,~· - li~na l rm og ev 
Ar nummer to i DM 

Han ville \·idere. Bilen sltul
sæ\gu. men det bil'\' den 

Den fMSU' spon&nr d uk
op. Voanen fi lr. ny motor, 

19~5 ble' Jo>hn danmarks· 
jneosu-r 1 klassen 

SA solg1e han vognen. Fik 
frn-n>•wn 4000 kroner mere 

han hAvde givet, for nu 
det · tin 'danmorlr.sme· 

han en Formol 3, 
&lg i internat ionale 

for ol læ re Ble'' nummer 
' td det følgende DM, solg

og fi lt sin Formel Supez V. 
197i holdt han op som me

JLII'nuccr ~ andres biler 
'J Pi ville to' min chance. Je1 

r 

John N irlun bru11a mangt 11mr r m~d 

"_idste, at når man er omkring 
d• 35. gA1 de t den forkerte vej. 
Skulle det gore•. skulle det 
-re mens man er ung. Og rtra 
mle jeg i h\•ert fald kore, d et 
er beh •iktert. SA j('g gila til 
den.' 

O.t w rde ban, og nu var 
det helt andre konditioner 
Forst problemet med et finde 
sponsorer. D et er forbandat 
svært. Andre h8f været heldi· 
jl'ere En lille halv snes al de 
folk. Juh.n har kort med og 
a!Aet i mange lob, korer l dag 
alle de ~le og modigste rll
cukorer~ d rom. Formel l. 
fuldblodet pA firtt elefant iub· 
dæk. 

John fandt doa en •ponaor. 
'GenopretU'ren' stAr der skre
.,-et p4 s iden af hans vogn. Ved 
man !kb bedre, kunne man fl 
den tanke, de t \'&r en lyn præ· 
dikant, en genbrugsmand eller 
en pladesmed , der for forbi. 
Men det er B4mmnd reklame 
ror et pluster med pbt.Aet ml· 
rakulo! \'irlr.ning p4 næettn alt 
fra struma til omme fadder. 

John pAst6r , plutret bar 
skaffet h.om af med vand i 
'-ensue knæ, hovedpine os aJ. 
mindelig uæthtd Selvfolgelig 
gOT han det. 

Mm han val " adere. Har 
man lugtet t il halvblod, vil 
man ha"e fuldblod. Haru ra
cer har 200 hest.elr.ræft~r os 
køn køll' omkring de 260 
km/t. Den \'Ogn med reserve
dæk og -dele stAr i co 300.000 
kroner. Dertil en lastbil do.r er 
fuldmonteret lK>m ol moderne 
raQerværhted. Derlil bana 
mekanik~r. Peter G~jl. Dertil 
rejseomkostningtrne. Sidøte 
SæiO!I sluttede med otte lob 
pA otte uger 18 lob pA syv 
mAneder 

K oncentration 
Hlrdt? Lad 01 •e bort fra 

dei.te et U>J>~e, bo i eemping
"Qfn med Pete r. alle de mange 
timer i værk~te-det, (efter en 
t.lmts effek tiv korseJ med vog· 
nen er der cirka 40 timere 
arbejde med at l kille den ad, 
ord.ne, renu oa aamle) kam· 
pen for at skaffe penøe, alid
det med at Cl public relation. 

Selve lo~t For ek.&empel 
pA JyUanda Rlnfen. l et enkelt 
lob t kal J ohn • ift.e gear noj-

agtig 6<0 plllt DlCM han 8 t)'· 
rer oed velliltre hlnd. 
Fadderne arbejder ua!brudt 
p4 de :n pedaler Han akal 
ll:o~n:rere aig om et opnA 
den 01~• lwtlghed p_~ 
langsid ne for helt p111!Cia at 
beregn hvomlr han akal 
bremse ned til avingeL Han 
akalc.æ1ke P6. om motoren 01 
alt det artdet holder til pret· 
aet. Vi ratJonerne l .Adn.n en 
vogn er h ynellge. lÆdnJnger 
brække . Ventilations roret til 
brtlll5e • kan knække. Vog
nen er onstrueret al epinkel 
og let muligt. Dele blir · 
trætte, sker det i et løb, er 
man færcfjg. l heidipie 
fald ao vinder. -1 værste .... 

~Sod~~· ::.:71;:~ :::.~ 
001 an e gøder. Det var nu 
ikke ~ d i vognen fejlede no
get. M n te kørere foran John 
etcdt.e t41Dmen. Den ent blev 
alynget ud J værnet 01 over i 
det and.et og tilbage Igen. J ohn 
havde ingen chance for at slip
pe udt:aom. Med fuld f&rt drø
nede l\aD ind l den andcu1 .. 
Begge dap usklldt~ . men det 
II:OCitedJ John 50.000 kroner al 
eroe midler at aætte vognen 
letand Igen. Denc&I'IJ U ban 
ellers ~m nummer fire til Eu· 
ropaJilillttrskabeL 

Men for pokker da mand, 
det er farligt. 

skal 
re 

'Jeg ror ikke, det er s6 far 
ligt so et køre p.l landeve~n 
Jeg tr' heller ikke, der pro
~ntvi gå.r sA mange til pl 
"ædde.Ob3bonerne aom ude i 
Uaftk:k,en. PA banen ved alle, 
hvad det dl't')N sis om Ken· 
der reglerne og h older dem. Og 
sA bar "i jo brandsikkert to j og 
sko og 'iltmaske og atyrtboJle, 
jo, alt hvad de r kan tænkes for 
at bealtyu ~ O!\. 

Nflj, jeg er oldng bange. 
Men ~lvfølgells. n6r mon op
le"U -~ler holl'r om, at en 
kamm• rat blir dræbt , ja al 
blir m aelvfolgelig ked af 
det og tænker lidt mere O\ er, 
hvad det e&ent.lig er, man g\1r 
Men ko re s.kal man JO-' 

Johrl har hverken hu' ~Iler 

kone. En nninde bat han men 
ellen ingen familiært forpll1 · 
te laer. 

'H vi! jea ensant blar ci ft. 01 
iaæY bvia jeg flr bero, holder 
)eg op med at kore. For børn 
k.an t.k.ke ••• • '',. • 
far, der dot meste af Aret er 
hjemmefra. En f.amilie kan i k· 
ke være tjent med at akulle gi 
derhjemme og vente og mbke 
være bange. 

Min mor hat kun set mis 
kore et par gange. Hun er 
bek).'llllet, OJ det er aynd.' 

Men hvad nu'! J ohn er pA 
fuld dron op blandt Jljemer · 
ne, der h"-m det gi r rigt!J 
stærkt. og hvor de mange, 
mange penge venter. Or al er 
det ban de forbanded-t penge, 
der kan lægge ham hindringer 
l vejen for at f! en muse Oere. 

Sponacrer , sponaorer 01 at· 
ter spolll!orer. Hans foreloblge 
drom er at komme til at køre 
f ormel 2, det rullit ædle&te. 
f'or at komme til at k.ore s.& dan 
en vogn mA han s kaffe halvan
den million. 

Et par store finnaer har 
udtrykt inter~ for etakaHt 
John denne mulighed. Ja. for 
en anden ser det hele veldit 
oplagt ud. MLn John lw det 
sa.dan, at han vil sidde bel 
rattet, (or ban tror p.l det. 

Dtt er faktisk aldan. at dia
ae fl!'m.ller hor planer om al den 
at ~de hamkoreFormel l . 

Mnnae, ja vel de fleste i 
Johns ated ville jubknde for· 
k)'llde disse muligbeder som 
en fuldbyrdEt ke:ndagerning. 
Et ol)legt emne til &torakryd. 
Men John Nielsen \'enlat og 
!IC! r. 

Nu skal h.a.n forelobJi re)&e 
rundt i landet for i unl(lom!· 
klubbfr at fort2lle om 1it job 
og dertil Vl!ie ~~~ helt ny film. 
'Super-John', en 25 milluller 
lang farveffim, ove~jende 
opwget pA Jyllands Ringen 
under 'Grand Prix Danmark', 
hvor John blev nordask me
s ter. Der er ØllliSel &f ~stn
ling~r pl den vare. 

Voje111 e1 et forbovunde IH- 1 

le s t.ed. Stærk i lahockey, en 
vt~rdenr.meste r i speedway, et1 
europsmester pi firt hjul, 
dndhå.rdt hananer i guka.rt.L 
Porresten mmrltelict de ikke 
har el dit·iJionshold i fodbold 
NA, mf'n de-t kornmtr \ti 
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f'MOtorsport !-i llj 
Ålborg Banesport har på 

Ri~ ei_urs lond stået som 
an·angøl' af det s.idst.e og 
femte lob, hvor man kor~r i 
klasser efter vægt og 
ydecv n(' IX> fle-s te klosser 
rummer vogne, som de knrer 
pA gaderne, men i nogle 
klasser er der pillet IJdt ved 
~m. s4 dt> kører s tærkere 
end n ormalt. Ved samme lej
lighed kdn>de man mestrene 
i de seks klasser 

Result.aterne: 
Klass(' 0: l. Jorn Christen· 

sen, Ba•lu.m, Mini, 12. 28,8 
nun., 2. Anders Kols~rup, 
København, Mini, 12.30,3, 3. 
Jnrgen Jensen, Skovs:e, 
Volvo Turbo. 12.68,9. 

Klasse l : l. John Jensen, 
Pandrup, Pot8che. 12.36,7 
min.. 2 Bent Soronsi!n 
Støvring, Escort, 13.06.6, J: 
Chresten Christiansen, Ma· 
r inger. NSU. 13.1~.2 

Klasse 2: l Cunnar Jer· 
gens<>n. Odense. Escon.. 
13 25.<1 mm., 2. Jorn Dals· 
gnard, Gistrup, VW. 13.23,0, 
3. Allnn S. Fjrlsten, Stov· 
ring, Mnnta, 14 46,2. 

Klnss.o 3: l Gerd Grnbow· 
s.ki. Sophicnhor. NSU, 
13.17.6 min.. 2. Henrik 
Hnaac, V. Hnssmg, NSU. 
13.18,7. 3. Torben Onlskov, 
Krymhngl). Por"ehe. 13.31,4 

Klasse ·l l . J ohnny Pt>der· 
qen, Jul'lsmandl•, NSU. 
14 14.0 man , 2. Werner 
Monster. Hor«relth. ~su. 
14 32.7. 3 Paul M•kkE-Isen. 
Klnrup, Cool>('r. H 37,9. 

Klossc 6: l KaJ J ensen, 
Hadersl;;v, Clubman. 
l4.06,:l min . 2. Olo Nielsen, 
Stovrinl{, Clubtlllln, 14.09.6, 
. 01(1 Karg\lr Horsens, Fiat, 

14 31.3. ) 
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Lidt U\'ft!l~l b~\' det Carl Erllt 
XfU1enstn , llaød~. der ' <>!>el 
\ 'at>dl det d,.nllle m.-.tenk-1b l 
nll'l't'r't"'''. der .... muc11.c bl<'' 
cail Erik K.M•IIr"""n.s f<on<&r m<'· 
Ate..ø.b 1 dnntk m~to....,.,rt. p;. 
f\>m1nd .-a.r det v~nl~t, 11 den 
!M :'C ru~n-de A4& ~ ~UI.bllut· 
.,n. Vlb<o.._, 1 NSU uuU~ l~be 
m~ Utlt'f>, øwn ban bl"'\' k'o!R 
nr. tre. Bent SørTnscn. l:l~lsln•~· 
1 P;,r.,-h<- taa IOlv<>t 

UdWp ol Logstor Avis 1 
9670 Logstor, den _ S SEP. fSI) ~ultat .. ~ at 1~e r>ol Rtnt 

Dl"'"'lar.4 ble'\'. 
Gnsp~ 1. 

Klldtan~:htlJ.e odc:o a.ns~or 

L Carl Ertk Kr!Ste".,n. n a.n-
- ~Opel· 2 S•-ncl A~ 01,.._ 
sen. V IYlld 1Fo:-d Ecol"tl. l. 
!{son$ Koldb)'. RlnC'kØblnB 
,opel • 

SI&IRIUd~o~ &ru:ppe S: 
l. RoU NI~. Sverl~ (Ford 

Ecortl· :. RIICMr Fo~ra. 
No~ (F~ !'Mort). l. Kaj 
Kno.a.n. AlbertSlund ( Voi\'O), 

GT · kluHD! 
1. GMan LUndiJ'tD. s~rtae 

(POI"'cl>e). L Be-Dt SØreM!'n. 
Belstn.~ (PDI'Sclle). 3. S\'encl 
Cbrls~sea. Belsin&'e 1 Pol"..<:h~ l · 

z cv JillUen: 
1. Be-nny Nklsen. Ve&lblr'k.. :. 

Carl A. 59~· T\ltNp. 3. 
Poul .Lør=tzen. 'Bredebro. 

--

1100 KØBENHAVN X: 

ØSTERGADE 57 

TELEFON (Ol) 128730 

~ ·~ "" • ..",_.,. rJS 
u.Dclop ø/ Berlingske Tideode 

ResuitL~-;+;'e at lpbe.ne Jrl Rlnø 
D)UJ'$lalld bl <!V: • -..__ 

Gruppe 1: 
l. Carl Erll< K.r1&1~~n, Han· 

dnt (0pel ). ~ SYencl Alole Ole· 
r;m, VlvUd r ord Uc:ort). 1. 

• 

• 

~JliAI Kol<lt>• • RlnJkpblnC 
,.Opel . 

lt.llldUd\'OJ!U &rappe 5 1 
l llolt 1>:11 u, S"ertae tFord 

• 

Udlclop a/ BT 

-------------------~ 

Ring Djursland '-\l Lj 
Lidt uven l<)t blw dot Carl Erik 

Krtst...".,n, l'lande5L der 1 Opcl 
\-ø.ndt det daJUkc mesu:ukab l 
r:allyC'I'OiiS. der 11.1m1Jdls blev 
Carl Erik Krls~oa første me· 
st.et-slæb 1 dansk m otorGport. }>j) 
.tarhftnd ,.ar det vtontet. at den 
mt'te rutinerede A:Jie .Mathloe· 
~n. VIborg, l NSU SkUlle løbe 
med titlen. men ban blev kun 
nr. tre. Bent Soffnse.n. Helstna<t 
l Porselle to;: aøl.-eL 

Res'uJuteme a! hibane pA RJna 
O,Juroland blev: 

GruPS>e 1: 
l. Cul l!:r1k IO:Ute~. B'•n · 

clest t()peh. 2. Svend Aa&e Ole· 
""- Vl,· lld Forel EJCort). 3. 
~Uno Koldby. .R.InCkøblnl 
( Opd). 

Sta.nflard'l'ofll• cruppe s: 
l. Rol[ N!ls$on , S\'CMIJC F!'rd 

J:acon . !!. RA,ner Foratberl 
.Norae rFord E500rt . 3. Kaj 
Knudttn, AllYrulund Vol\'Ol 

GT-klJiUf!D: 
1. C3ron L.und.-ren. S"'""'" 

1 Pl>rsche). 2. Bent SørtJU<tn . 
Hdslnce cPorschel. 3. Snnd 
Chr~~n. Helllnae c Porse h e •· 

2 CV KlHf'ln : 
l. ~nny Ntela<m, Veatbll'k. z. 

Carl A. SØl"'!I\.Sfil. Tiatrup a. 
Poul Lorent:zen. Bredebro. 

1100 KØBENHAVN X: 

ØSTERGADE 87 

TELEFON (Ol) 128730 

/ 

l:ol:or' :!. Ra~er FonUMra 
::.,rr- J'ord t:t.cort1 3 !Uj 
KnWI •n, Alt.rnSiund (\'oho). IIIl Aobf!nha•n. d~" 15 SEP.198Q 
GT·Ill_.~rn · Klld•_and" 'l.Jt udto ao•""•r 
l c; On1n L ndC"'en, S''tTl&e 

·P< r .. : . ~ : lk'nl Stlre~~Wn. 
l:lel.slnr P ~ • 1 3 S v mel 
ChrUtenc ~ 11 ltlnc• 1 Por<cl•• 

Z CV lUus••·· 
l. llf"nn ) :·11 -n \'• tbrk 

CIH A. S9te n TI tru,r 
Puul Lo>r •ntzen fl ~~>-ro 

04lt, ø~ Ekstra Bladet 

1100 KØBENHAVN J[ 

ØSTERGADE 87 

TELEJ'ON (Ol) 128730 

1 • .10 A obenhavn, d•n 
t..tld"•nflult• u4ea • ot'f&J' 

15 SEP. 1980 

_ ........ - ....... 

UdJ.I/p a/ 

1100 KØBENHAVN X 

ØSTERGAD E 67 

TELEFON (Ol) 128730 

Aarhuus Sti i tst21fl~. 1980 
6000 Århus den 
J.{lfdtanal•elae lldtn • n•·••.r 

-------·-----------\. 

Dansk klasse for 
som er så langt fremme i den 
officielle DM-turnering, at 
de bar opnået point her. 

gamle formelbiler Omvendt er der ogsl tan
kc-r om at lade løbene f oregå 
sådan, at vognene har faste 
startnumre, sådan at det er 
vognen, der 6COreT points i 
klo bmcsterska bstumerin
gen. Det ~bner f. eks. mulig
hed for, at flere kan lulbe en 
æl~ bil i fælles&kab og 
skiftes til at køre den. Mia 

F OTI!tl! l-TCJ.Cervo gn.e bliver 
hu TriP t pamleopude af stand 
til !U konkurTere. I DanmaTk 
stdT cUT fo~mlig 20-25 foT-

chef, Carl Erik Christensen, 
H.andest, og de er godt i gang 
med at udforme et reglement 
for klassen. 

1 mel-1600 Taamr fra før 1974, 
~-nll n der planer om nt 
1 lnve en alaps vetenmklasse 

Det er tank,en. at man for 
at holde løbene på .. hobby
plan" V11 udelukke kØTere, 

foT at fd disse VOfiM ud nt 
TUlle. Forbilledet hnT man, 
114turligvi.s, i en t!l311crrende 
engelsk kku&e. 

Det er Alborg Banesport, 
der har planer om at åbne en 
sådan klasse næste lr. Klub
ben kerer hvert lr om et 
sAkaldt Djurslands-mester
skab- pA Ring Djursland
i forskellige"lttmdard!dasser, 
men vil også gerne have 
formel-bilerne med. 

Klubbens formand, Leo 
Bjerg Madsen, har drøftet 
mulighederne grundigt med 
den danske 1600-mester, J es
per Villumsen og dennes 

..-- ------...,.. 
l Ring Djursland 41 '1 

l 
Aalborl( &>nas)$ort ha.r !)A Ring 

DJursland lll~cl &o.m arrnnsør af 
det aldate 01 femte Ieib. hvor 
man kører 1 klasser clter væst 
og LvcL~•-ne. De Oeste klosær 

l rummer vofli'C, som de køre-r pA 
cademe. men l nosle klosser er 
dor pUlet lidt \'IOd dem. g de 
kører stærkere end normalt. Vood 
lejlllhooå kArede man mestrene l 
de lf!ks klasser. 

KJ:"se O: 
l. Jorn Chrl~. Bælum. 

mJnl. 12.28.8 mJn. 2. A.ndrrs Køl· 
&trup. l(øbenhavn. Mlnl.. 12.30..3. 3 
Jor11en JenRD. SkoVR. Volvo 
Turbo. !2.58.9. 

K JAue 1: 
1. John Jen...~. P Pnndrup, 

Porsche. 12.38.7 min. 2 Bent SØ· 
ren&en. Stlh·rlnll. E..<e<>rt. 1.3.ll6,8. 
3. ChreoU!n Chrbttanse.o. MariA· 
ser. NSU. ISJ.2.2. 

Kt.a.s.se ~: 
1. Gunnar JørgeMen. Odense. 

E.f<:Ort. 13.!!S,4 mln. 2. JØm Dals· 
j!OQrtl, GI$\J'Up, VW. 13.!:8,1). 3 Al· 
lnn S . 111elaten, Stø•'l'lnl. Mllllta. 
1~.48.Z. 

KIA.J5e 3: 
1. Go.rd Grubowal<l. Sophlenhaf 

NSU 1.3.17,6 mln. 2. H~D.Tlk Øn&• 
u, V. Hn,.,lltll. NSU, 13.111.? . 3. 
Torben Dabkov, Kr~lngc, 
Pom:he. 13 31.~. 

KJnsse ~: j 
1. Johnn.Y Pcdersoo, Juelsmln 

d e< NSU. li-1~.0 min. 2. Wo>meJI 
Miliil'ler. Borsllct.h. NSU. 1~.s:u. 
3 Paul Mlkkels<ln, KllU'IlP. Coo· 
~1". 14,37,0. 

Klasse): 
1 . KaJ Jensen. HAderSlev 

Clubmii.D. 14 08.3 m ln. 2. Ol 
Nlo>lll<'n. StøvrlniJ. Clubm81l 
14.00.8. 3 Ole Karser. JlorM.n.t 
Flot. 14.31.3. 

Kluse 8: 
1. Sl.!'-!an Pc:df!l"'l'eel, Fft.Jie'-e 

Polo. 14 55,7 min. ~. Nicla li. D 
1\ndcTHn. Glstrup. VW. 1500.9. < 
Frank Lar.: .. n. Nr. Sundby, Au· 
IOblanchl, 15.37 ,9. 

KIUJ~ 0: 
1 Frank Lourlnl. Sptlrr1nf, 1 

&acorl . . 2'1 P 
:! Anders Kobt.rUP. Koben· 

havn, Mlnl . :S P 
3. Jøm ChrUIUII.IUf!D. B:e-

lwn. Mlll .... 2! p~ 

'lt:l.....-1 
1. .But søremcm. St.pvrtnr. l 

Eocort Turbo . 32 p. 
2. Ch""'ten Ch.ril;t.AJUen, 

l\lartarcr, NSU !l% p. 
3. John Je0116\, Pandrup. 

Vonoche . . Z7 J>. 

K.IUS~ 2: 
1. Jnm Dwror<l, Ol$trup. 

VW ' 38 p, 
2. Gunnar .rørrwnsen. Od.cn· 

*'>. I!:$COr't 00 p . 
3. Allan S . Fjoltotml, Støv· 
r~. Monia . . .. . . . . 17 p. 

Klusøl: 

~ 
En. af de ældre snger, som dop stcu:!ipvcek kcm klaTe rig. Det 
er den Van. D.iemen. '11, aom den. nuvænnde dobbelu 
euTopamesteT i formel Super V, John Niel.s.en> i 1915 bl.ev 
dc:n..sk mester i. Vognen køna nu af S4m Sør~ SLageLse, 
der heT har overladt TOttet til roll11-mesteren J nu~ -Ole 
Kristiansen, Sorø. J 

1100 KØBENHAVN K 

ØSTERGADE 57 

TELEFON (Ol) 128730 

Udklltt al Aarhuus Stiftstidende 

8000 Arhus J~tt __ t6 SED 198{) 
l\:lhlf'an•hebe uden a.nsnrr ' • 

1100 KØBENHA\ 

ØSTERGADt:; S7 

TELEFON (Ol) l281SO 

Udklip ~t Berlingske Tidende 

1111 i .... b~tt''"'"· dt'll .2 2 SEP. 1980 
1\Ud"~ø~th"llt uden &IU'f'&r 

• 

1100 KØBENHAVN X: 
1. Uonrlk Haaæ, V. &s-

ølnll. NSU :III p l 
1 Ortrd OrtlboWIIki So-

phlcnhoC, NSU • 3a p, 
a. A.me l..lu'loen. l..YDI{e, t)f1" :!D p. 

ØSTERGADE 8:1 

TELEFON (Ol) 128730 

Klan~ 4: 
1. E'rlk llo.ndberc. a.dved. 

IIlliW 38 p . 
~. G unnu r IA.nen, Hlrb-

h&J., oauun :s p. 
a. \\ ut~er Mwut.er. :so.,.. 

tlel.b.. NSV 21 p . 

Kla-~: 
t 'K3) Jen.-.. B'a~ev, 

Milli 40 p. 

Udklip øJ Politiken 

1550 Aøb<-nha•n, UC'n 22 sa æo 
:. Oto NlelMn. !'lc!VrihC. 

~·ni ::l p, 
3. Ola l<&r(er, ØoTiii!DS, nat ~p 
Kl&&N: l 
J. Stef..n Pwd~...,.n. !"relln. 

P"lo 31 p. 
: norp N'te!..,, Juelmlln-

de. NSU 33p. 
3 Nicla U D. Ande.->. 

r. l TUr>. \"W • ::3 p 

• 

\'1 

M. e s tre 
kåret 
RANDERS OlB)- Albarc Ba
JWaport bar p& RiD& Djunlaad 
1tMt 10m ~ af~ lida8e 
oc fftllle wb, bYor mm .._. 1 
~~~eftaov.atoU~I :w. 
~~CRC ldlaewr nønrner ...... 
aom de lalrer p& pcleme, .._ 
oolle klasaer flt dø- pillet lidt wc! 
cl.rm.Jl cM Urer IU\erkere 
nodllllt. Ved umrne .. I«JJ'I'-t..,·IM4111111("flllllll: i 
ldnde man mestrene l de •'
klauef'. 
~ultat.emr. Kluse 0: L~ 

Chrietemen, Belum, qUni. 
min. 2. Anden Kobtrup, ICJJ 
havn, Mini. 1.2.30,3. 3. Jcrpn Jm
sen. SkOYK, Volvo T urbo, l2.S8,L 

Klasse 1: L J ohn Jensen. Pan
drup, Ponche. 1.2.36,7 min. 2. Benl 
Sørenaen, Støvring. Escort, 
13.06,6. a. Chresten ChriltianaeD, ..... _. 
Mariager, NSU,1.3.l2.2. 

Kl• ne 2: L Gunnar J ørseruen. 
OdenM, Eacort. LUS,4 min. 2. 

l 
Jørn Dabpard., Gistrup, VM, 
13.28,0. l. Allan S. Fje!Jwn. Støv
ring. Manta, l '-46.2. 

Klasse 3: L Get-d Grabowald. 
Soph:lfilhøf, NSU, U11.6 aun. 2. 
Hmrik Haase, V. Haui:ng. NSU 
Ul8,7. 3. Torben 0aJ.akay Kr)'m~ 
Jinge, Porsclle,ll.J1,4.. ' 

Klasse 4: L Johnny P~wn. 
Juclmrinde, NSU, 14.14.0 min. z. 
Wt!mB MilnstH, Bonflfih, NSU 
14.32,7. 3. Paul Mikke!Jen. Klarup: 
Cooper. l U1 il. 

K lasse S: L K..aJ Jen.sen. Ba· 
denle-v. Clubma.n, 14.06.3 nun. z. 
Ol~ Nielsen. Støvnna. Clubman, 
14..09,6. 3. Ole Karger Horseos. 
Fiat 14..31,3. ' 

1 Kl.use 6: L Stdan P~ 
Frri]eyJ'olo~ IUS,7 min. Z. Niels ..
H. D. Anderwrt, Gi•t:rup VW 
J.S.09.9. 3. F rank Lane O:. N r: .... 
Sundby. Au.tobtandd. U.31 ~ 

Randen: 

KWu H F<ook ~. :1 SpoTI'ing. ~ Z7 points. Z. 
A.nden Kolrtrup, Kobenbavn. 
mini, æ. 3. JøTa Cbri.stiruuen, 
Bælum, Mini. 22. 
Kl~se l: L Bent Søn.ni('Ø, 

f 

Stovnng.IMort Turbo, 32 points. ... 
2. Chreden ChristiaJUl>n. Ma.na-
gv-, NSU, 32. 3. John Jerum, 
Pandn:rp. Porsche, Z7. - l 

K1nsse 2: L Jørn Dalsg•ard., U 
Gi5t.rup, VM. 38 point&. Z. Gunrutr - l 
Jørgensen, Odense, EJCOrt. 36. 3. .... 

1 
Allan S. Fjelsten, Sl.øvrini, 
M.anta,l7. 

Klasse 3: L Benrik Huse, V. 

l 
H.WZ...g. NSU, 36 points. Z. Gerd 
Grabowslå, Sophienhhof. 1\o"SU, 
32.. 3. Arne Lanen. Lvn~e. IMP æ. ..... • 

Kluw 4: L Erik ~ 
Ged~ BMW, 36 points. Z. Gun
nar I.arsen. Rirtshab. Dauun. 29. 
3. WerDU Ml!nstc', Bors!lelh, 
NSU,%8. 

Kla.ue S: L Kaj JmHft, Ha-

l 
denl.ev, Mini, 40 points. z. Ole 
N~L2n. Støvring. Mml, 2S. 3. Ole 
KArger, Bonens, Fiat. 2(. 

Klasu 6: L Stefan Pedenrm. 
Frejlev, Polo, 3S points. Z. Borge 
Nielsen, Juelsminde, JI.'SU, 33. l. 
Nie!J H. B. And.enen. G.rstrup, 
V)t,2$. -

NSU,& 

l lltlø• .5:. L~ 9.K 
~ev. Mini. 40 paintt. i Ole' 
Nicls.m, St.øvrin&. Mini. 2S. 3. O~ 
Karger, Horæns, Flat, 2~. 

Klasse &: L Stefan Pe<li!"l"Un. 
.F:ejl~, Polo, 38 point .. 2. BCII"ge 
N!eWm. J~lun!~, NSU, 3l. 3. 
Nu11s H. B. Andr.neo. GUI:zup,/ 
VM,25. f 



-
SUCCES FOR TUNINGSFIRMA I HANDEST: 

Medarbejder ville ikke 
stå tilbage for chefen -
vandt ny DM-titel racing 

<Ari Erik ~.d~ fcxrlgt" ~ vandt danmarksme-stu&kabet j ralcy<I'IIN, øn.eker 
liD m~jder i Qmingsfb maet l H andet. Jeaper VD IUIIlSen, tillykke med meslC!rSkebet 

Fanige 88Ddlig besteg Cad 
Erik ~ everosw trin 
p6 IUng Djurslands !iejrssbm· 

mel og b._ bytdet 90m dan· 
~i rolly-cræs.. 
) gAr bJPV bJillS bøjl"'! bAnd i 

t.un.ingslirmaet i Hand~l., Je
sper VWillniiCD, dn.nmAlri<sme· 
&ter i formel 1600. Det akt~ 

j IoNnel 1600. E n ol de ftnte til at 
Thure Barsæ-Cernålcl~. Hope i H.adwnd. 

..... :::::J 

1100 KØBENHAVN X: 

pA JyUIUide·IUngm. 
J erp4!r VW u maen bchll'VI.'do 
bloi. ~n sjetiAJplndø i IIODd.agenø 
D~l-finllll! for D! genvinde dan· 
rnaritamc.terakabct, oum han 
var ikke kommol til Jylland• 
Rulgen for at k11ro tllkt.l.sk. 
All!'tedl! under ltll'ningen gjOI'
de h1111 det klart for kankur· 
ro.nt.cmo, M han var kolllllllll 
for at vinde mostc"3kabet.. 
Som den c.>DC!IIte kmte ban en 
omgang under 60 sek. ag op
nl\ed~ dC!mlcd poole-pcMitJon. 
- J~g Bll~O ~ hånJt på 
at opn6 en god ~id. for l en så 
llpændingsfyldt finale t'r de~ 
med IIl komme væk frø. fwn. 
kli!TOntemo, når start."lk:udde:t 
lyder, s~~~o:de Jesper Villumsen. 
Jeg ved ø.f erfaring. nL det knn 
l.tlvo mlltiSCr ai materiolie 
eknlmmer l banene fOTSt.c 
sving. hvis = kommor t.il ot 
~~~ midt i klyng~J.n al rru:m
bUer. 
Der ''ar d n holler ingen tvivl 
om J oøpors 56jr i fi.rw.løn. 
Strnk$ fra !rt.Artml skod han 
from, og do o t pl\1' ai do skrop
peet.c konkui'I"CClt.cr kort oft.cr 
kuM hinnndcn al hanen, lå 
vrjrn llben for Hruuleet.-l.<IJro. 
nlD 

Efter lobet lndi"'JJll.mede Jesper 
VI1Jum~~to. o~ bjertAll slog nog· 
le ukonll'oiJ.ahle slag umiddel· 
bart for finalen. Fot' det !ØI'IIte 
bovde ban ikkt tidllgt= l dcn
nt IIIIC80D formAet ftl vind~ pli 
Jylla.nds·IUngC!n, ag rw det an· 
det ' 'W' d~t lodtil l gir ikke 
lyk.kcdeø for en formel 1600-
luJrtr at vindt mesterskabet to 
gange. 

1100 KØBENHAVN X 

ØSTERGADE 5 7 

TELEFON (Ol) 128130 

ØSTERGADE 5 7 

TELEPON (Ol) 128730 
UdkliP a/ Randers Amtsavls 

3 O SEP. 1980 

utA.uøol Vibor g Stifts Folkeblad 

8800 Viborg, drn 
Kllclt:and•dae udto an:a...-a.r SO SEP. 1980 

• • 

'-,11.{ 

nhøj-kører 
to ved DM 

Xolblrere•n Jan L. P eder
GrellhØJ sluttede som 
deD sammcnl:~gte &Ul· 

mPns str:iks Cra st.art l.ngdo 
han sht som n r . to bag JeSJ;ler 
Wlllurmen. Den pl~rtng 
holdt Ul mål . Tredje blev An· 
dPrs St•l'hr, Slcaru!erborg, 
som oi;Sll. hk den ploccrlng 
sammenln~. 

DM ror formel 1600 atvlk· 
!PS over seks a!deltng'er, hvor
af de Cem beCiste pln.oonng!'r 
tæller. Jan L. Pedersen, der 
kører tor DJurslaru:l Motor· 
klub, har lkk.e vundet nogen 
Bl Bfdellng~me, men hnn hm' 
konstnnt ligget l toppen og 
på den mMe sikret Ilia en 
samlet andenplad.s. 

8900 RonduJ. d('n ______ _ 

"'-• ........ . ........... ,sS 

UdJr.llp a/ B T 

1100 KØBENHAVN X 

Ø S T ERG A DE !S7 

TELEFON (O l ) 128730 

1112 1\llbl'nlro>ll, dt'n2 O SEP. 198Q 
Klld•antlYelle udt.n ~naHr 

Andmu Bach. Ul!rt.rup, bovde 
en toorotlak muJløhed for ol 
vinde dllllDlAtk~tmlll!Wrakn.bcl. 
men det krævede en ~jr og lll 
Jwper Villumlll.!l'l udgik. 

1100 KØBENHAVN J: 
ØSTER CAD E 6'l 

TELEFON (Ol) 128130 
Det blev lmldlørtid kun tJ.I en 
7 plads til Anders Bach eftc 
flllre gcnstridJ8heder med nog 
le konkunenlC!r Fgnt fik han 
kørt aauden al I"IICCr!ln og ee
acre de~ ene øldosklll'l. 
ResultaW: 

utDrltp øf Randers Amtsavis 

SumdArdvogur: 
Erik Hoyer, Kobenlmvn. John 
'{ iclæn. A.s8cna. !':mø t 
Sehr&i<.'T, GrlndsiAICI. 
Slow.illingcn 

89()() &JIIdm. den ~9 SEP. J98D 
Klldtu•h·dc,.. odf:n •on-ar 

l d.ruunwicøm~: 
l . &fik Hoycr, Kobenhnvn, 76 
point. 2. EmsL Sc:hrCidor. 
Grindøtcd, 55. 3. John Niel · 
sen, Assens, 46. 
Debl!tnntkhne:n: 
John St.æhr. Nivå. Henrik 
RnsmU&Sen, Helsingo. Poul 
Erik Jwsen, Truatrup. 
Sloi.8t.llllngco 
om d<Jt dllllllkn trofæ: 
1. John Stæhr, Nivå. 72 polnt.. 
2. Bjlll'tlo Hansen .• Jmgar.sprllt, 
66. 3. Poul Erik J en.~ n. Tru· 
strop, 64. 
She11sport 1600: 
Josper VWum.sen, f'Arup. Jan. 
Petf>.J"91l0, Karup. Anders 
Stmhr, Odder 
Slu IBtllllng i DM : 
l. Jeeper Villu~"Men, Fllrup. 86 
poin1. Z Jan L. Petersen, Ka
rup. 66. 3. Anders St.æhr. ()d. 
der, 66. 
Formel 2000: 
Niels K. Ni.ucn, Grnm Poul 
Winge, Lyngby. HMS Top, 
Toftlund. 

Slui.8t1Uing om DM: 
l. K.Wua 1-'ciAlriJ(J ri, V ærl116e. 95 
point. 2. Niels K. Nis8ell, 
Grn.m, 90. 3. !Ion., Top, Toft
lund, 66. 
'l'unedr øtn.ndradvogue: 
JCM Nykjær. Toppemoje. Leif 
Ptwrsen, Ha.sllclagv. Preben 
J eseeo, V o.n1e 
Slut.stl.lllng l DM: 
t. Pe~r Hllll5!!n, Holbæk, 62 
point.. 2 Andl!l"'l Kolstrup, Kø
benhavn, 47. 3. Leif Peteraen, 
11..-IOJ;cr æ.. 
2 cv 0'0811: 

M~ll5 J~naen, Egwed. Gun· 
nor N'il'lsen , Herning. Wllliam 
Nle~n. \'cst.btric. 
SlotøtiWng l DM: 
t. Gunner Nielaen, Herning, 
160 poU!L 2. Benny Nit>lsen. 
Vlll!tbi.rk, 162 3. Willio.m Niel
!1(!11, Vcst.btric, 147. 

Chauffører 
uddailnes bedre 
Nogle ai de bevillinger, rege
ringen er villig b1 at !tille til 
rådlghed for erhvervslivet, kan 
bruges konstruktivt til en frr. 
bedring al undervisningsmat&
riellet på de speclalarbejdl!."'
skoler, der har chllufføruddan· 
aelse. Det mener vognmænde
ne. 
Det er især skolernes kraner, 
der ikke er s! sttte og avance
rede, !lOm de kra.ner, de fleste 
vognmænd bruger i cag. Det 
modfører unodlge oplæring· 
sproblemer, fordi de ungo skal 
tilbage til skolen after ansæt,. 
tclsen hos vognmændene for 
at aflægge prøve og f6. et certi· 
fikat.. Det kan kuJ1 ske, når 
skolen lejlighedsvis har rådig· 
hed over ensror lun.n. 
Behovet far relevant undervis
ning blev kraftigt underscreget 
pl en konference, 80ID Dllllllk:e 
Vognmænds Arbcjdsg!versom· 
mens lu t:a.ing har holdt l BD· 
lund om uddll!Ullllsc al clur.u!· 
forer. I konfcrcnG4Ul deltog 31 
vognmænd. der alle er stærkt 
engageret i at sikre en ben.sigl
smæssig uddannebe pl lan· 
dets døcielarbeiderskoler. 
Danske Vognmænda Arbcjda· 
givers8ll11Dt!DBlutnini har for-. 
sogt at få etableret et kunsus i 
brændsU>fbeøparende kørsel 

og underviming i køreteknik 
pA Rmg Djursland. /\m hidtil 
har vøgmmeiuiene ikke kunnet 

finde tilslutning for disse øn· 
sker hoe Spec:i.almbejderor· 
bundet ag de øvrige arbejd& gi· 
verorganisadoner, der er invoJ. 
veret i uddanMl,..ma. 
Vogumæadene vil fortl!a.t pres· 
ae p6 for at fi en dd.an ud
dannelte. da det vil nedsætte 
omkostningerne, virke ..ralutn.· 
besparende Oi fmnr;ne fæni. 
øelsaikkerheden. 
Som et led l s~sm~ af kva
lltet.cn af c.høuf!ør-uddenMiser. 
ne bor Dansko Vognmænds 
Arbcjd8givt1'1141Ilm1!DSIUUUng 
satset kraftigt på den er
hvervsfnglige grunduddannelse 
(EFG l inden for land tran· 
sport, som vognmændene ven
ter sig meget a!. Denne uddan· 
nel.se stn.rtede den 1. august 
1979. 
PA konferencen var der tiJ. 
trocbhed med, nt det inden for 
de scnoste Ar er lyk.kedæ at fl 
vognmændene repncsenteret i 
lllCicben af næ!Jten alle de spe
cialarbejderskoler. der har 
chau ffml!ddn.na•tse 
P6 Speclalarbejderskolen 
Randers er vognmændene r. 
pnmenwet al vognmand h-ar 
Olescn i repræsentanækabet.. 

J 

Udidip af Dagbladet 

Au hertin Y 1 y 
villave tre 
løb i l981 

Der er ingen ~ivl om. al 1980 
vi)J' det Bidsk' lu vi 1wrte asfalt· 
løb på Ring Djul"'land · hvis 
der ikke kommet ny asfalt pil 
bsne.n. og det tror J!!i 1Jtke på i 
den nu\'lierendf.' situation, oply
r.er Ring Djurslands &portslij;e 
leder Ulrik Aubertin-Ox.holm. 

Vi kan ikke være bekendt at l 
invitere udenlandske lunere til 
banen, og noget helt andet er , 
at der rueøt.en ikke er danske 
k0'rere tilbage. Det har væreten 
tyndbenet affære på det llid.at.e . 
• Jeg \•il peJliOnlig kæmpe for, al 
lave tre løb på banen i 1981, og 
de~ bliver lille rally Cr088 løb. 
Det ene løb bliver EM-afdelin
gen den 12. juli og eUers U> åbne 
løb, hvor udmlandske kerere 
har mullghed for at blande flig i 
medaljehosten om DM_ siger 
Aubertin-<4holm til DAG· 
BLADET. ' 

Ring Djurslands eje:r din!k
t.ør Rene KOOJS, abl fore
handle ny kontrakt med Spe
cialarbejder:skolen, der lejer ba
nen hver uge gennem næsten 
hele året. Efter h'-ad Aubet
tin-Ox.holm oplyser. &kaJ der 
også forhandles om ny Ollfait på 
banen, men den ny kontrakt 
skal fønt træde i kraft L maj 
1981. 

l s,-mge har man blandt an· 
det og-s\ udskrevet mesterska. 
berne !lOm åbne, d\-s., at uden
landske korere kan dell.llgt' 
også. og det gjorde man fordi 
der var ''ed at ,·ære for få k.orere 
også i Sverige. Denne ændring 
har hjulpet meget p6 tilgangen 
i de sid.steår,siger Ulrik Auber
tin-Oxbolm, de.r ogs6 oplyser, 
at DAU hargh-eten pOSitiv me
ning i de~te s.porgsmfJ. men det 
skal forat koruirme.res på et se· 
rurre udvlllgsmøcle. 

Ring Djursland leder, Ul
rik Aubertin-Ox.holm, vil 
satse på rally cross i 1981. 
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~n.~l ~Hl l M Ol[ ~ l n l'• l 
llf' <P.Of\ tov "t \',(•te ~r t \~l 
fn et eurnPt•mf' k1 k;~h .. lldeUn· 
IC: m~ l tt~U)' \J uu. N.ull dot v .ar 
tiltø.•l(l•t t .JØUtm('f, 0~\ tlct l de11 
12. 1111J, fl~r fen1le a ldcllnt ku· ' 

.SOOO Ros/..1/de, dm _ __L1.J.l8L..QKLJ980 
1\lld<aDihdn •den anJY..-

n, A 
• 



Udenlandske kørere 
tvinges til Danmark 

( Motorsport 

ud OVft", hvad vi er vant til 
herhjemme, om end kla11en 
virkelii kører fine oa lpllll
dende løb i den nationale 
kon'kwTence. 

Den danske mester, Jeaper 
Villumsen bar kørt enkelte 
EM-leb l Ar. Det •faer lidt om 
standarden i disse løb. at 
Jesper Villumsen f.eks. i sit 
sidste løb pA NUrburgring 
mAtte nøjes med en 13. pladl. 

l 
4000 arbejdltimer og 100.000 
kr. Den bar hidtil kun trillet 
et par omgange, men akal nu 
pnrvea ordentligt af, 1A Gra
venen fAr en fomemmelae 
af, hvilile ændringer ban 
s~'llinte'ren til at aA med. 
Ran er f.eks. ikke helt W
freda med ydelsen p6 den 
1428 ccm store Flat-motor, 
der med turbo yder 217,65 HK 
- gan.ske nøjagtigt. Der akal 
findes mindst 100 BK merc. 
sigv ejeren ... 
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Udkup at Aarhuus Stiftstjdende 

Før øndllgens finale pd Jyllands Ringen: Tre trækplastre 
i formel-klasserne sikre- næste år 

sooo Århll3 den -s~ tnan 
IOiduntl•tlh od~o ansnll.7 ~f • ~ 

Af Helge Laursen 

Selv om lreU lldate ufalt
baøeløb bl'll pi ---har 

· IØaarraapr JohD Luadbeq 
allerede vl!nt ude om III for 
at alkre at pu apeadeade 
lltb - aeate Ar. For filrite 
PØ« ab! eo atdellar at 
._.ropameetenkabet for for
mel-1&00 brel p6 J~da 
RiaJea oc l tiJJmJ1;Diac bertll 
fAr baaea aok opA en atde-

llnJ at EM for den Udt større 
kiUM- formel ZOII. 

En løbsdato mAtte rykkes 
pA Lundberp ~tønakeseddelu 
til DAU, før EM-afdelingen 
var placeret h os ham. Det 
betød d aamt.idig en chance 
for samme dag - U. juni -
at k"re en afdeling af det 
nordiske mesterskab l fo.r
mell600. 

Jyllands Ringen er al,le
rede tildelt en afdeling af 
den barsire formel Super 

V -klasses europamesterskab 
29. og JO. augwt 1981. 

- Vi er stadig et lille land 
med hensyn til raccrsport. 
Eneste chance for at få de 
store udenlandske n avne i 
sådanne klasser til at køre 
herhjemme er, at vi kan 
.. tvinge" dem til at komme, 
fordi løbene tæller i større 
snmmtml1æng, siger John 
Lundberg. Den europæiske 
elite i fo.rmel 1600 er simpelt 
hen garanti for et løb langt 

På søndag har han chancen 
for at generobre sit mester
skab. Med blot en • .-S. plads 
kan han stadig bevare et 
point.s.mæss.igt forrpring til 
Arot.s. rivaler, Anders Bach, 
Ulstrup, og Anders St:æhr, 
Odder, der i øjeblikket er pi\ 
en 2. plads i DM-aammen
hæog. Bortset herfra kan 
finalen ende med en avetTa
skeise i form af en sejr til en 
af de to unge, fremad.stor-· 
mcnde debutanter i klassen, 
Henrik lArsen, Gudme, eller 
Klm Dupont, Jyl.l.inge. 

l klus.en er Jørgen Poulsen 
sikker dansk mester, og lige 
så sikker skulle Peter Han
sen, Holbæk være i den an
den klasse for tunede stan
dardvogne. Sidste Ar mislede 
ban meaterskabet til lAif 
Petersen, Arbus. efter en 
protest mod fælgene pA hans 
Toyota Cellca turbo, men i 
år fører han stort - med 
billngenl.øren Anders Kol
strup, København aom nr. 2 
og Lclf Petersc.>n pA a. plad
sen. 

-
ser e,r, at han selv skal Vinde' 
-og at Erik H11yer højst må 
b Iivø nr. 3. 

Men som Schrøter n ger: -
Andebplndsen er i hus og 
med en førsteplads inden for 
rækkevidde kan jeg vist kun 
sige, at jeg har gjort det godt. 

Et rimeligt synspunkt.. nAr 
det tages i betragtning, at 
han mistede vigtige point!; i 
sæsoo.starten. da han væl
tede på ~ DJursland. Der 
k.ores ku0ill ~l mesterskab 

-- -Caspersen 
overvejer 
Sport 2000 
MOTORSPORT: Bo Ca
spersen. Vallensbæk, som 
sammen med Frank Lud
vlgsen. Skanderborg. for
søgte at siA sig igennem i 

· Formel 1600-klassen sam- ._.._. 
tidigt med al John Nielsen 
og Kurt Thtim tog fat i 
Formel Super VW. har lagt 
kørslen med fritliggende 
hjul Ul side. Han har kort i 
Sport 2000 sammen mad 
Bjørn Fars t l Mini Le ~'lan s 

E rnst Schrøu.>r, CTrind$!ed, 1urr 4111 n>ag mulighed /OT at ~nd.e det dan.slu mesLer3kab. H an.s 
Goi,JGTI (tilvenstn) tr400ccm mindre ~mdErik&11ersFqrdEscortRS 2000. 

En anden .. debutant • kom
mer til at trække en god del 
opmærksomhed. Det er ra
cer-professoren Jobs. Graver
sen fro Trige, der benyt~ 
løbet til en afprøvning af sin 
ualmidcligt flotte gruppe 5 
trimmede Fiat X 1/9 turbo. 
Vognen, der er helt hjem- ~ 
roebygget står Graversen i 

Anderledes "P4 vippen .. er 
mesterskabet i Gr. l + klos
sen, hvor Erik Høyer fører 
knebent fo.ran Ernst Scbrø
ter, Grindsted. Sidstnævnte 
håber på regn, for så er han 
gerne en tand hurtigere i sin 
Goli GTI end Høyen Escart 
RS 2000. Schrøten betinge]-

i klassen. og Ernst Schrøter 
har derfor yderligere det 
handicap i forhold til Erik 
Høycr, at hans motor er~ 
ccmmindre.. 

på Ring Djursland, og 
overvejer nu at hoppe over 
i en sådan vogn fremovtJr. 

; . 
Johs. Grøvvsen, Trige, alca.l bru.ge søndagens løb til at afprøve sin flotte Fiat X 1/9 i gr. 
S klassen. Turbo-motoren 11dtr 100 HK for lidt-mmer han. 
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Udkllpof Kolding Avis 3 0 SEP. 1980 
6000 Kolding, dtn 
liildtanll•el&e oden 8D..II!Ter 

Vognmæ.ndenes arbejdsgT ersammenslutning:-

Ny f6ITmand 
for DAUs 
baneudvalg 

B e ov for en be e 
chauffør-uddannelse 

BENNY HALL HANSEN, 
Koge. fo1111.d11d for DA Ua bane
SpolrtBUdvalc, træder tilbage på 
deL årlijre repræsentantskabs
mødt om godt l rrul.ned. Det er 
tiden det kniber med. En 
gruppe hnr p~1!tatfA den Lid· 
ligere formand, Ap Bucb J..ar. 
sen, Lidiigere ,R.olkilde. og nu 
direktør ha. Sø .)t Ntelaeo 1 den· 
nes Ford-forretning 1 Næetved, 
md i formandsitolcn, mens en 
anden gruppe &Agt> r 81 få Clal.lll 
Petersen, Djuraland Motor 
Klub ind. Dmlli' loid!ile skulle 
have eiA:Ire mulighl'der, og bli· 
vt>r »A tl reowlt.øL af den ma.&!ii~-e 
indsa~ Djurelmld Motnr Klub 
og SSC·kl-n haT øvet i de 
senere lir. D.: t er kun få år ai · 
den, S.C::C.kJilSSt!lll fol"lllllJ1d, 
Per Mun.<~MJn. Odfnlie, lovede, 
at det ikke varo-de lllalii!O år, IIII 
havde mnn dr• rt>l Ul fol k IDA U s 
B udvalg:! hi' 

wJc~.p"' Dagbladet 

At PREBEN SKJØTH ~ 

-- Dcllovet for en tiedre cba.ufJør-uddannelse er i boj grad 
til stede, og derfor er det nødvendigt. at nogle af de 

l bevilli..nger, regeringen er villig til at stille til rådighed, kan 
bru.ges konstruktivt til en forbedring af undervis nings
materiellet rundt omkring på specialarbejderskoleme. Dot 

l fastslår direktør K. K. Madsen fra Danske Vognmænds 
Arbejdsgiversammenslutning over lor J ydske. 

l -M eo olr det er sagt, Iler det 
ogsA llJiderstreges. at vi er meget 
kede af. e.l. vi ikke har wliClet 
gehør for at !l etableret en 
viden>gleode u-ldønoeh!e på aå 
vtgtlgD områder som kørctelmlk 
og bræodsU>fbceparelse. [ørtsæL· 
t.er hlln. 

- Trodø en pos!Liv ind!ltilling 
l vogn.maodabroocben har Vi ikke 
lrunn:g findll tilslutning 1m spe
c:ialllrbelderlorblllldet og dll øv· 
rigo oTgQnlsøtloncr, som ar lnvol· 
Varelo l k~b;ørn.., 
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- VI vU imidlertid fortsal. 
prcs.11e på for aL fl vore id<...,.. om 
bldll kmt!tclmlk og bræodtt.ollx-· 
~ ført ud i livat. . Der er 
tale om kunler. aom førsL og 
f:wnmCIIL bygger på aL &k.:!bll 
øg~ tra.IikaiklærNld og valuta· 
besparelser. og deL er underligt, 
de øvrige ikk~ vil være med 
Net.op i eo tid, hvor dc:r t.nlcs sil 
meget. om trafiksikkerhed og 
elwooml burdo det være en 
selvfolge, DL slldlume kur8er bl,w 
gel!llll'IDfort.. 818{'1" OVA-dlrckto 
f'L'I}, .... • 

./(}()f) Ro•l..•ldr t/,n 
Klldfu•l•tlle odt.o &ldf&t 

2s ser. 1980 

• 

- Er det økonomien. der 
sPiller ind? 

- Det er dn klart, at vi ikke 
kan geno(!Jllfore sådnnne videre· 
uddannolaer pl Ring Djursland. 
uden nL det k06~ penge, IDen 
d6T er jo st.ndlg bevllhnger at 
t.nge af, og &å mA det være et 
epørpmll om a.L prioritere. Jo 
r •r vi lulliliDeT l gang med dis8e 
kurser dc:Jt.o bedre. Og sporger 
du vognmmndeoo. er de ~t 
lntereslel'Cde. hvilkeL vor senesLO 
koofl!tence tydeligt understre
gedo. Der er i realiteten tale om. 
nt utse p6 sikkerhrd og øko· 
nomi. og hvis milD ikke skal 
nrh~1de pl IlL frt'DIJ1l61l('WP disse 
ting, ved 1eg soart ikke. 

Oplærings-problemer 
- Hvor t>r det, OVA ollSker 

a-ndrlllger l uddannelsen? 
- Det er iBær skolernes kra· 

ner. der ikke er nær IiA store og 
ovlUI~e I!Qm.._,!l.c ..IJ.r_y,er. ,åe 

•• 

Oeste vognmænd bruger i dq. 
Det mediorer fra lid til aJJ<iEII 
unadige op !re rings· problrmer. 
fordi de ung11 efter ansmu.el.sell 
hos en vognmand sklll tilhage t.D 
skolen og afl.ægge en prow for at 
lå et ccrt1filæt. 011 det 1tan kun 
ske. oår dcn pågll'ldendo skole 
ved h:jl.igh.ed ticlur 0\"er en st.or 
laan. siser d i.rokt8r K K M ad· 
sen 

D&DSkc \ 'ognmænds Arbejds· 
giver88Dllllcnslutning sai.Sel' l 
øvrigt. knaft.igt p6 den erhvervs· 
f~ grunduddannelse i.odeD 
for landstran5POrt-om.r6dct. Ud· 
dannelsen st.anede den l august 
i fior. og DV 1\ hlbt'r at kui\De fu 
EFG-uddanneleerne udbygge~. l 
tAkt med de( sllgt'ode bcho\'. 
Som det er nu. 1'1" d~ tre 
bli!lis·uddonnclscr p:fl hvcr 120 
tl.mm! varighed. Disse kan SUP· 

pleres med apecl•lkursur. men 
efter OVA 'a opfattebe er der 
alts! behov far yderligøre SUJlPll!t
nmd1l uddrumt'l!tlr. 
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VJJ./Ip a/ Fyens Stiftstidende 

50011 Odmr. drn 22 SEP, 1980 
Klldraorh-~1•~ udeo ao..nar 
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UdWp rrt Roskilde Tidende 

2 2 SE~. 19Ba ./()()() Roskilde, den _ 
Kltdtan«hd&e ucl9 ao..n·• -r 

~ .......... . ~ ... ", 

. ' 
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t'.t~'""'' Ringkjobing Amts Dagblad 

6fi50 Ri rrgkobing, dt'n 
KUdUD4hdse DJI.r-n an.nar 

29 SEP. 1980 

ogfunændene vil 
ha ve en bedre 
chaufføruddannelse 
BILLUND: Nogle af de bevll
Unger, regenfl8en er vUllg Ul 
nt s!ll.le tU rddlghed for er
h,·ervilllvet, kan bruges kon
atnJkiJvt til en torbedTing af 
underv\sningsmateriellet på 
de ~~pe~talarl>ejderskoler. der 
h&r C'lw.ulforuddannclse. 

Det er Især skolemi!s kra· 
ner, der Ikke er u store Qg 
avancerede som de kraner. de 
!lcste vognmænd bruger 1 

dag. det medfører unocll~ op.. 
tæri.npprobtemer. fordl tre 
unge skal tUba~ tll skolom 
t'l'tcr ansættelsen hos vogn
mll'ndMe for at Rflægge pro
ver og få e t cert.ifilmt Det an 
kun llke, når Skolen lejUg· 
~rtavts hlu råcllghl)d over en 
stor kmn. 

Bellove l for re le,• an t u oder· 
viJintng&mnterlel blov kratt· 
tgt undertltNget på Dartlik<> 
Vognmiilllds Arbojd.sglver
snmmelllllutntngs årti&e ud· 
dliJI11t!l~><kon!e~nce 1 Sil· 
lund om chauUørudd.arutel· 
lit' m t' 1 konferencen deltog 31 
v~ænd. d.er tllle er stærkt 
omr.l«•'ret l at sikre en hen
algt.smiPsslg chauC!eruddo.n
nel~ på landet.a speclalarbe)· 
d.,,._ koter 

Dal\lik~ Vognmærnis Ar· 
l b~Jd.lg'l "" rsamm<'n.slutnlng 

har Co..-gt nt !d Pt!lbleret et 
vl~r~udt1dnnela.:s.kUTSI.lt 1 

bi"I!Pnd.itolbe.panndt> kGrai!l 

og undervtsnlfl8 1 køretekruk 
på Ring QJUNland )ottn htdtll 
har vognill'indcne Ikke kun· 
net finde tll3lulnllllt tur d..
ønsker hos SJ)tldalarbe).l• l"· 
torbundet og dt' ovnJ.,~ ar· 

be}dsg1verorgamsa uoner, 
der er u\\'ol"en;t • d\aufte•· 
uddannelserne 

Vognmandene nl rorwt 
presa på lor at C;). t>n .dan 
uddannelse, da dt>t nt n.-dl ·l·t 
te ~rselsomk06tnl11g•mn 

\'i:Tke valu\abtl>pa r.·ndc Oi!l 
fremme (~l•ls.Jltlccdt~ 
di' n 

Som tt Il'<! 1 &tyrkeletn nt 
kvu.lltewn a.l chaulforuddan· 
nelseme har Dwu;kc Vo,.:n· 
mænds Al'bejd$glvt.:nwlm 
meltSlulnltlll ut,;et kraftigt ._.._. 
på den erh\'er\'~fu.~llg•' 
grurnluddannel~ 1EF01 In 
den tor 181\ll!tnlnsport, om 
vognmændene votntcr ~lg me 
g\'t .u. Denne uddaltnoJill• 
startede dt>n 1 IIUI>'J~t 1979 

PA konferencen \<U' der III 
fredshed med. at d;lt inden Cor 
de ~orsle å.r er lykke<!~ Il l r:. 
,·ognmil:ndt:'tx' r•·pnl'!l<'nt••re t 
1 ltdelnn at """trn all•• 1'11' 
specla.la.rbl')dt n;~olcr. tier 
har cllauiCerudd•mn .. l:!t• 



Hvu man ko re r fo r 
h ur tlgr Ind i kur
veme sker deLLe: 
Ar1hængeren s kri
w~ l u J. 

-Kom sd vogn 13. 
Du korer JO ikke 
30. Egon D y reberg 
presser c ha u J/o
rerne til at ude 
deres bedste 

l 

Tekst : 
Henrik Friis 
F o lo: 
Benny Nielsen 

' 

0!'1 ktmne hor 'e 
t•ccrct l'n ltlle 
Morns Mascot, og 
l11·ordan t• o r Tettd 
IOI('t 1 d lkk~ ble-

('l,nuiJnre mc tærer 
ar undpd 

Læg rl•CPrkP r<l 
stkke rll rdstæ '" 
læn. For mortge 
f orerhuse gik til i 
s tarten fordi an
hængeren ramtede 
t mod under ud
skndtUngsor el
serne 

' 
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l 

01• korer jo ddte30. vogn l3. 
G t' den så lfdt mere ~as. 

;.~r.a .. · r~ ef'ntrituiål-kraf
ten. Ldd os lå ~ dre)
nin~ter og lave S\'ingkun·er. 

Stl'det er RUl$! DJursland. 
.En l(rup~ tankbil-chauflø
n:r fr.. l1~kan1-området er i 
ta•rd mt!d at Ja,.·c !ilalom
krm;t'l og undvlge
m :m øvre r. 

lJt' llh\'Cr UlStnteret aJ 
F;g.on •Dyreberg. dcer er fas
lærer for chauflør-uddannel
~n \ 't'd •pecialarbejder6ko
hm i Koldutg. 

Hwn at:lr. ved et ~irlæligt 
gr..dt l.l!Wgtspunkt, hvorfr..t 

~ aq . luon kil!\ hold<' Vltkel~ _godt 
•. .."..,-;__--.,_.<::n) r~ . med. citlonH8f..,_..-.., 

mcnt;,remc lll dere~> køroel 
kornm••r prompte \ia wa1-
ku.:-talki•·n 

Kegtekonge 
- Og der røg (!11 kl'Rle. vogn 

13. HI!T nu her, d!'l Kælder jo 
ikke om at blive kt&Jekonge, 
V<' J' 

- Nu &ælt~.!' du farten op til 
50 kliometer i t !men, o~ bge 
~ flpr bukken kommer der W 

haV'arered~ vogne, som du 
skal køre fri afJø.det er godt. 
Sådan skal dt'l værro dlt. 
Vogn 14, så er det d~ntu•. 

Stalom-kørslen og und
";~e-manøvreme er bare en 
al dv mllll,;e op~;,ver, chauf
førerne bliver ,.;,t på under 
kønlen på køretckJllsk anlæg 
\'ed Rmg DJursland. .. 

Denne d1111 er det benzm-og 
olieseb.kabemcs chauflører 
l ra trekant-omrfldet, derst!r 
for tur De er :iliC meget er
torne og har væretl op lU 20år 
1 branchen. 

Meget stort behov 
- Alll~:cvcl er der atort 
~ fnr lfl"'tty~ørl! deai, 
fortælll'r Egon Dyreberg.,
Her oppc ~>å kørctckn~k 
anlæg lår rhouflorer~te 
øvelse i at undlid kal<tstrp
fc-Situ..tioner. For ek~~emncl 
kunne man forealiile stg f 
ulykke- på Mølholm-bakk . 
H er kan disse Ø\'Chlt~l' må& c 
give chuufl'orernc så wtor 
faring. at en ulykke lru.rtl!e 
undgå11. 

Al munge ulykkcr4'r bl~\ r 
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lortundret v1a delle lrursUB 
kan benWI- og oltesel!ikaber
n» tale med om. En undersø
gl'L..e har vist, at der er sket 
r•rkd 70 procent færre ulyk
iter bo~ sebkabeme, siden 
hkolen kom op at Slå for om
kring &eks år siden. Et impo
nerende tal, der give1· stor ttl 
ellertanke 

kurve. og forskellige und
vigemanøvrer bare tor at 
nævne et par eksempler. 

Erfarne som 
uerfarne 

Kolind-skolen, ~>Om det 
lwreleknlske anlæg bortercr 
under, tager ogs6 imod uer-

ri!lhcd,, hvor de oplyses om 
a11.11var/okonoml korcteknik, 
bUernes køreegenskaber. 
fol'fltchjælpodv. Og derfro får 
de :.cå mulighed for al •specl
alisen~ • sig. 

Atle skuLLe deltage 
- V1 er ~elvfolgellg glade for 

n t kunne få g1vct vore chauf-

burde alle, der er 1 færd med 
~,.!age k.orekort, lære hvor
aan de skal reagere i ek:.
tTeme sit uationer. der \ 'ilter
ligt knn forekomme l trnfik
ken. Det får chau!forernc i 
hvert fnld ovelsc i her. 

Del gi\· er Knud Collln, der 
hiU' været chauHor ved BP l 
Frederiela igennem 15 ru-. 

nrbl!jder, der er medsom pas
s••.~tcr under en nf ul'ldvigel
~;cs-manovreme. 

- Man finder hurtigt ud nf, 
at der er en musse at \æ!"(', 
seh· om man har kørt så 
lænftc, ;,om jeg har 

- Desuden lærer \'l al køre 
bilen malu1malt. h\'ilkct \'1 jo 
ikke har chance ior 1 vores 
da.:h.:c kor:.el Ja. det skulle 
helt klart mdgd l unden·is
nmgen hos tllle, der tager kø
rekort. Lad dem få mmd~t en 

SeLv meget erfarne chauffører finder hurtigt ud af, at der ~~!ts~l~:~~.ti~~~~::~ ~: 
er masser at Lære endnu når de testes på Kolind-skoLens skal hundlt- wd ulyk.k<!&h.l-

' froide eller <inden kow-

køretekniske anLæg - ·- . = ·~ --v- -!!,tQ!e-sltuauon. 
~ 7 - • Ikke nj'a r ligt 

Kun.el for de crfiUTic 
choufforer er pA 40'Umer. Tre · 
dnResleorl. ogt.odage !,)åRing 
Djursland, bvor teorien !øres 
ud l pn.ksls. Forudtn de nile
rede nævnte ove~r kommer 
chouHøl'(!me ogl;å ud for øp
bremmlnger på meget glat 
vej, ud~>.krldnlnger i glat 

rame chnufforer. Det vil ~igu 
chauJ.!ører, de1· skal tU lll 
vælge, hvilken gfuppe de vil 
køre under. Om det skal være 
buskørsel, hH>l vognskorse l 
eller vogntogs-kørsel (korecl 
med anh.ænger). 

De delta!{er rorsl l el 
gl"UDdkUJ'IIU8 a.( \.re ugerø VU· 

rører don erCarinj~, vi mener, 
do1· cl' nødvendig. Men del 
burde 'Ikke bare være os. der 
får glæde ar anlægget her
op~. siger Egon Dyrcberg. 

- Del vlllc helt ldnrl være 
de~ beds te, om alle vogn
mænd, o~sf\ de private, deltog 
i d tli1>C kurser. J o, egenl.lig 

.Egon Oyreb!lrti helt og uldc
les ret. L 

Stadig meget 
at lære 

- Del er fan\1\llt ibk ny tlig l 
oglrorcrigl, ·al være herappc, 
[ortæller han t1l VAF"s rne-d-

1\\ kon;lcn ~ det køretek
nl:.ki' untwg Ikke er bel t uillr
l tl(t , SI Ker 11te~len t;.ig ~elv: 

- ChauHorerne lestes jo l 
usrndvonltge slt.uat ioner, og 
øt pnr odellagte vogne er det 
da også blevel lU undervejs, 
s•~cr Egon Dyrcbcrg. . . 

- Men nog1m alvorlige 
ulykker har vt ikke hafl. For 
~clvlolgehs: er v1 megl.'t pll-

____.,__.~,'-'-._'-_._l..l.";L...;~t.....·t.."-"-t~'-L!..1 t..e..e..~~~l!!.:.!.:!:.t.t..t..t..t..e:!:e.:~t.:!:.~ !.:e.:!:~e..t..t..t:..t:e~ Ltt.!t! 

..-. . . . 
• 

.. 

l 

' 

passell~e me-d Sikkerheden. 
Det bar biamit andet mL-d
fort. at"dt!r er bleve" tillit en 
stor, solid kæde mellem den 
forreste vogn og anhængeren 
\"lXI di! store udskndrun~"-
0\"elser. 

- l starten oplc-.~de '1 
nemlig op Ltl llere ullældc. 
b\·or !'ørerhuscl ble\' be~k.J
digct. (ord l anhængeren med 
stor kraft hamrede op 1 forer
huset på grund af centnlu
galkraflcn. Det kunnt• h.H.e 
medført ah'Orlige ulykker. og 
det er vi helt k.lurt tklul tn
ten:sserel L 

tl4bc.r.uu 
flere anlæg 

E(on Dyrebergtæ&&N ikke 
skjul på. a t han er glad for de t 
kllretekn.iske anlæg: 

- Men det lmn være mt.!gct 
S\'ært at (6. plads heroppe på 
gl"\lnd. af den 1>-tore efter
spørgsel. og vi håber pA at 
kunne fil et lignende anlæg 
ved Kolding. At det viLle være 
i alles lnleres:>e, må der l 
hvert fald ikkevære tvivl om. 
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w~up øt Viborg Stifts Folkeblad 

RRL'lGBRO V bor~ 
F~cblr.ds T:r&ontlob 

\'1IT arn.rli"cret l san1ar· 
<beJdo med Vlbora Motor 
JIOab. Kje!krup oc Ott\eiJtlll 
Motorklub 01 BJerrinlbt'O Oll 
O ecns Auto·Sport, havde O 
bold til start. Nogle al holdf' 

kom lanll'Vej" fro Et 
ilnds:l'.ab hante -.110<11':5 tø 

turen tro Kob<'rJul\'n for 
1'!1 d<'~ f.rerdilf)leder 

mldt J•·ske veJe. 
blev udsat for 

<trabad.ser. 1-.<ær 
~ mtlitan.errænet \-ed \'1· 
lian en ISYRf OPVIIVO. Klub· 

bema hM-dl' hver .wr atslu 
kel et.apllr • omrlidet AJnllrn 
rundsholm·Sdr. Rlnd og Vlrt· 
kel 

At rutorne voldto problt~ 
mer, frcma!r bl .a III. at d• r 
blev ncdlaat to protester. ~ 
blev llodkendt al lobsledr\ 
sen. men p v ønledn1hll til en 
lidt forsinket offent!Jnorel 
ae rcrulta~mt'. 

Folkt'bladl'LS vMd~poko~ 
ler til senior· og junlorkta-.. 
~>ema ble\' vundtl af lil!nlOt' 
ma.ndska~t RUrnar Andrr 
\en 01 Hcnni.n& FnborX, KJ<' 
lerup. I juniorkln.<~Mn varnit 

Thnrvnld Andcr$Cll Oll John 
B. N1e!J;cn m. Ilut.&t Nleb Ja 
cob.'!Cn Oll John Knudsen t rn 
D.lttn4nnd vandt oonndor· 
kla.o;s('n. og kunne d~'nncd 
hlernfo~ Folk~bllldot.o; pokn· 
ler w eJenåom Kl~~S-'<ell for 
O\b<'ll)11d!'l'Q bl!'\' l!p;!'ICdPS 
\'ttndcL nf et m andskllb fro 
DjUl'll&nd. Troel~ Nielsen Oll 
Niel'> lT Klel~cn Peter Wrnn" 

8800 V1horg. d~n t7 NOV. 1980 
f\Udt•.nrhelu odt.n a.u• •r 

• 

,·andrt•pok.D.Icr til det mnnd' 

tmb, d<'r kom l ml\1 mNl L---~--------------------...J m1nd:lte ønt.al ~~ rn!pol.nl~. t Il· 
Caldt VtbOriJkOrem& Jrns 
Gra\'r~ ~ nartng Mnthta 
sen. 

udktlø ., Aarhu us Stiftst idende 

8000 ArhUJ dLn - 2 D.E.C 198!) 
Klld .. nai••IH ud~• ._...",.. 

• 

--
l l l 

ets n1estre 
fik pokaler 
Djurslands Motorklub hædrede også 
medlemmer for stort arbejde 
i 1clubbens tjeneste 

Pedcrst'n. Ni)dg,ger og Lan 
Vinther. Bølle. mens ~ 
Horucn og Ann Donth ~ 
HanSC!D. Grenå, besatte an-
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t'J~Ilp o( Aarhuus Stiftstidende 

SOOO Århus drn 
1\lldt>e.nalvtiJfl udea ant••r 

v .. r.c. 

DRJBSLAND - Ved m 
rn& p l Drubeks Bold l 
Kollød har Djunl.and• Mo
tortdub ud d el l p0kAI.er ill 
6nb klubmelb'et ~om 
11B111ft af klubbens medlem
_. blev bl'edret p l l or-
lkeiU. " Is. 

denpladsen. Juniorklusens 
{arstepla.& Pit til Kjeld 

Otsen. Soby og Rans So- --~--------------------.....J rensm, Homå; Jens K. 
J...nursen o& Kirsten Ntel-
sen, Ryomglrd blco;r num
mer to. m.ms trediepladten 

\ 
,..,, , 

DANSKE MESTRE - Djursla.W.. Motor Klub h11ldede v-ed 
4r<fe•len tTe. cf medhnnmn-ne, aom VGT bl.eou~ dan•ke mestre 
t deru respelztive bitsporuklcuer. Fra venstre Klau• Prder
srn, værtøse (Forme~ 2000), Jeøper V!l~u.nu~, R andut, (For
me116()0-for 2. 4r i træk) og Ccr! Enk Kn"tem;m, Hcrtdnt 

(~~~~~. . l~ 
Et nuget stort ental c.f de d4Mke banekarerr haT Djurl c 

Motor Klub som stamk!ub, •41edn ogsd den d.obbelt.e turopa
mutcr i Formel Su.per V, John Nielsen, VojeM. Hen kunne 
ikke være cil~tcde. idet han sa11 m r dQ{I skulle hente s m n.ro
pcpokal i Tyskland.- og2S.OOO DM. 

Der dcltog ~15 m~em
mer l ~~ og pokalu.dde-
lirlg. 1 orienterings-klassen 
eik seni0l"1XIIa!.len til Ove 

~ 

gik til Ove Thomsen. 0~- ~ 
mcstruP, og Jorgcn Chri-
stensen. S'kødstruP· 

l OR-bcgynclerk.lassen l 
gik farstepladscn til Niels 
Jakobsen. Nimtdte, og 1 
John Knudsen. R.yomg~rd, 
mens Torben Carstens og 
Renrik ~!rd. Ryomg~ 
blev m.uruner to. Tr«lie--

naufførerne vil have 
• l 

plødscn gik til Niel~ E. \ 
Nielsen og Svend Børgssen. 
Boms! et. 

Niels Cbr. Pallis~d. 
Harmlet oa Elie Launen. \ 
Sx.ødstrup. sc)r<~e l nybe: 
gynderkl.au cn. hvor Co?N 
Nielsen og Folke W. Ntel-
sen. Tho~er, besatte liD-: l 
denpladsen. l kluse U 1 

M/S-prøverne seirede Poul 
E. Klemmen og Jytte 
K.lenunen. TrustruP. mens 
klasse Dl blev vundet af 
Torben Larsen,. Arhus, og 
Henrik Pilgl rd. Ryomgård. 
1 denne klasse kom)'hels og 
H.anne Rasmussen, Tru
stru'p på. andenpladsen. Ole l 
J eru>en. Rønde vondt sam-
men med Arne Østcrg.aa:rd.. 
Ebeltof\ M/S-proverne 
klasse V. 

Meo det var ikke kun de 
sportsli&e res-ultoter, der 
blev noteret. Klubbens 
irutiativpok:ll. ble-11 i år til- l 
delt Lara Winther. Balle, 
mem de to 5duspo.ko.ler !Iil< 1 
t:H Harry Jensen. Ryom
g1rd. for hans store arbejde 
i klubben$ orient.cringsaf
dcling og til Kjeld Otsen..l 
Søby, for hans induts for 
banespac ten. 

1100 KØBENHAVN 1: 
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udklip øf Fyens Stiftstidende 

j()()O Od~nu. den 1 Q OEG. 1980 
Klld<llPti••ll• wkø ..,......, 

køreanlæg til ti mill. kr. 
Chaufførernes Fagfor-

ening i Koldiug vil nu tage 
initiativ til. at Trekantom
ridet fAr et stort køre
center, hvor der skal kunne 
afvikles kørekurser al alle 
mulige slags. Fagforenin
gen har nedsat et udvalg. 
dør skal arbejde med sagen 

71~ 

Chauffører 
går ind for 
mill. projekt 
MIDDELFART · Erhvc:rw· 
chauflortl 1 Lill;:;bælt.somrbd<,t 
ftnd;,r d1·t utilfrcdsst.Ulendl'. ut 
Ri11,1.1 Dlun,Jand er dt-t ·eol)lltø 
st<'<f.nvor d• r kan in' t rucret L 

t cb. gl.,tfom•k:o . DU'fo• 
rf":>lllr lagforenrngen. lit d~>r (.•t 
sLed i omr.tdet 11nlæi'!I{C.S et ko· 
rNmJa,g 

Det 'il ~kon~mn,. .... ~t \.o~u· 
en halv ~noo mil l. kr og 'il 
kunne bcskwhigc ad' ktlligo pu 
!uld dd Uct er optallo:lscn. o~ 
c:t sat.lont unL1•g kan i.'lablt-ro!~ 
110m bt,ka·llWt"lt.e~lorunøUl.lt 
u mg. Der er forelob ~g nL.J~ottl 
udvalg. dl)r skal pmve nL til 
kommuner og omu•r mr·d p:t 
tunko:n . 

og prøve at fA kommunen -
og amtet med på ideen. 

- Vi hat i lang lld savnet et 
kørec:enter. hvor vore medlem· 
lilØI' lCwme ISUY.I efteroddllliDCt, 
og vi mener, at et liAdan t anlæg 
kunne gøres til et beskæftl$el· 
sesprojekt, siger formenden for 

'Chauffnren~.e~~ Fagforening, Pe
ter Jubl. 

Efter min mening er del 

vigtigt, at de mange" !Lkefti: ~ Køm:entc!l'et. skal have priJVe.· 
gelaespenge virkeligt bliver baller. bvor der er pt.d.e til 
brugt til ~ a.rbejde, der er u.ndv~. oø det knewr 
110~ J)el1!llektiv l, oø cle.t vil dtr vandingsa.nlæg, si dir ka.o gen· 
være i at In ve et kerecenter her Mml81'119 glatførekurser. I øje. 
i Trekantområdet. blikket er Ring Dju.raland det 

Udvalget forestiller aig, at eneste s!«! i 'cr<det. tmJt der • 
kørecenteret bliver en &elvcjend11 glatførekllr8el', men køounlæc· 
in.stltuiton, som kM leje boncrtlll get pi Djul'll.land er overbew~ 
ud til specialarbejderskoler og og ofte op~ 
lærelærere. Udvaket vil l [ønrte omg&Il3 

Udklip a/ j y d ske T idende 
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7 DEC. æl 
6000 Koldi11g, den ___ _ __ 
Klldeanrl .. lae udeo llMnr 

\ 10.000 kr. 
deles ud il ~ 

• 

skemaer ad til linDaer og st«re 
YQglliilZlld. ~ elr......,., at 
JHOiektet vil komme til at koete 
omkring ti r:nillioner kroner. 

- Trekant.ornridet har _... 
deles 11W1P dwlff- - b6åe 
i Fredericia os V ej le er der 
chauffør .~ med oJnluini 
800 med leD'f!THir' l:ip som ,m i 
Koldina, så der er ingen t..ivl 
om. at det vUie være te. ceutnlt 
os godt sted at fi el an.læg. der 
kunne a.flallte Rin3 Djursla.Dd. 
siger Peter J uh!. 

- Det st.ønee problem er 
naturligvia at ak.affe peapoe og l 
liDde et veJ.ec.uet. sted. Vi kunne 
forestile oa, at man fuldt te. 
~ gnla8l"AV og Ubte jor. 
~ op. Det er Md...tigt med 
oogJe D.iveaa-fonblle på et ko· l 
l'tllloll1lq, otr der akal alvr.lceJig J 
ocå være l.yun'-c, ordmtlip 
Pf8811• Oll ~bold 
samt eu k&nLiDe. J ec • ikke i ~ 
tvivl om, at Uracelltaret lnmæ 

tØve Wt. artme;ca Cil ea twv ·- t 

' Chaafforeme "'il på et ~ 
Ucløpunkt P"'\' "e at advlae od· 
valpt med politible Oll c.luli· 
kere . .. da~ ... til - ...... t!ic 

/ projekt.pupe. """ 

1100 KØBENHAVN l: 
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GRE NA - Knap 10.000 Ja. 
er forelohig samlct ind til 
Julekomitr<"n i Grenl. der 
torsdng l'fterrrnddag sam
les for at foretage den Ir
lige uddeling af bidrog til 
de, der træne~., til en ekstra 
opmuntrlog til jul 

Ud~". a/ Aarhuus St iftstidende 
1 o ~Ec. 1980 

Et af de '!dsw store be
Job, der er givet til iodsam
ltnccn er kommet fra 
Djurslands Motorklub, der 
til o!n:-nlsserlrtt.r l week
enden Indkorte et ovl.'rskud 
p6 knop 2700 kr. til fordel 
for juleind5amlingen. 

8000 Arhus den - -
kllde•n•&nlu uden auYar 

• 
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Ældre fonnelbiler får en chance i. .. 

(14U•ø . , Aarhuus Stiftst idende 

Ell'hy klasse for de g e racere 
Formelvogne fra før 19 7 4 får deres eget løb på Ring Djursland næste år 

SOOO Århus d~ n _ _ L 5 QKJ, 1980 
l(lldtoOIIYtbt ndto IlDlYer 

~ ,.,$ 
~'t AU • ttU.,..c.f' 

u.nrr~s> .. , Dagbladet 
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4()()() Ro.•Å ild~. d~ n 1 8 O KT, 1980 
IWdronlhtlie od•n ananr 

l Motorsport 
Det nyeste i dansk bil
sport. er en ny klasse for 

gamle formelvognc. 
Det er Alborg Banesport, 
der i samarbejde med 
formel 1600 klassens da'lll
skc mester, Jesper Vil
lu.mscn, · har udarbejdet 
replement for den. sd
kaldte »Formel 74tt, der 
kommer til at køre fem 
lob pd Ring Djursland 

d - næste r. 

1 Navnel hentyder til, at 
vognene akal være fra far 

- _____________ ,_,_ ................ -....... _ ... ___ .., __ ~_,., ,.""._"."",. 

A~TOBER 1980 

7-----~~-~------------------------
Motorsport 

.Jen:. Nykær l'r aJlerede godt igang med at ophyJ!ge en ny VW med Porsche-motor til 
1981 sæsonen. 

Bygger en Porche i 
Folkevogns-tøj 

Danmarks lim11t.e Pon<che i 
rocenrim tika.l skillet; a.d, ~ 
W: l ges i lilllAst ykkcr. Jens Ny. 
kær, To.ppemuje, fonrækkt•r 
ikke en mine, hllr han for\l.l•llt!r 
om han~ planer r ur det kom
mendl' Ar, der op/i betyder e l 
ran.·el tiJ den lino bil 

- .]<'11; er r.ødtti l nl ~kift.c b.lc·n 
ud, fnrdr den ikk!' Pll""''' ind 1 

SSC ki~~J- "'"" ~~~m~ nl. Gr l) 
kl.uMn t k.tii,Ll'rtr ikke mori', 1111 
•lwUe ~ køre m! d man Por 
&d m i SS C. k.las&t-n, ..a a.1grr rcg 
lenu;n\1.' 1, ol d~n t luu have 
~le hjul p6, •>& {'J:tllv(ll{tCn 
&kaJ \ a- re 970 k!( Med <>n Fol· 
lu'>\"Ogn kiUI J~ kcunrutt ned pil 
360 kg, 011: ''llllll er hg mrd 

.iU.rre eff~ k t 1 d, nn<> furbm
del . •IC"r•kns N} l-;••·r. 

&ehcon i 6r, m1:1n a.ltllå me-d ~n 
lavPrt' egenvægt. 

Molorou c·r urtdet udviklinr. 
uJ:'$11. og ~Wivnm Porsche all godt 
!!!{•m aldrig kommer op ovhr 
8.000 u/m, 8å er Nyk.ærs mntor 
'>Pile omkring 9.0(1() o/m 

. Når J~ er «wrtet allerede 
nu øiJ • kyldet det. ol jfg altid 

har haft problemer i de fø1'6tl' 
løb i en ny sæson. T ilou.>fiW år 
skal bilen væro 100 pcL. klor fro. 
&tarton, ~~jeg hor pl&ncr om ol 
leje Hing Djurslo.nd en weekend 
f'fr sreaonst.arwn, sil dan bliwr 
trimm11l rigtig iod, aigt-r Jens 
Ny k.o.> r. 

k o 

!\.)i :tær hor all .r~ e fA~ t en 
undc""~'IPI f m rn 1-'on!Chc 931), 
OG atbt>j;.IPt er S<t<ll tgnng flÅ 
\ lf!rbtroet 1 Tap!)('m•t.Jt 1-1-
ffkh n 1 den Il) \ W l'••nache 
hh\~r d~n &amm u 110m 1 Pur· 

Dl!nrll' 0fJtte Pursche 
ker 

s km es ad. og sælge; i smfu.tyk. 

1974. Formentlig findes der 
over 20 vogne i landet, som 
opfylder alderskravet. En
kelte korcr med om det of
ficicUc danske mesterskab, 
mens andre står stllle, fordi 
ejerne har erkendt, at de ikke 
er konkurrencedygtige. 

- Lad os få dem ud at 
kore, enten med ejerne selv 1 bog rat.t.et ~uer med n)'e 
kore.re, som via »Formel 74ø 
vil pro ve, om det er nogetfor 
dem - uden at del behøver 
al koste en formue, siger 
Jesper Villumsem og Alborg 
BOJlesports formand Le-o 
Bjerg Mod!lcn. 

Alborg-klubben kører kun 
lukkede lob. Ganske vist vil 
formelvognsløbene blive af
viklet l overensstenlrnelse 
med Dansk Automobilsports 
Unions r eglement og s.i.kker
hcdskrav, men formelt be-

tragtes løbene som træning. 
Man ka.n derfor køre uden 
først at løse baneliccns. En 
klublicens er nok,. 

MAlet med de fem løb er 
at kåre en Djurslandsmestcr, 
men til forskel fra DAU's 
konku.rrencer er det her bi
len, og ikke manden, der 
·vinder mestenkabet:. D~t 
betyder, o.t flere kan vmro 
fælles om den somme vogn. 

l den forbindelse vil Al
borg Banesport lave et regi
ster over de vogne, som hl
meldes. Denned slipper man 

for at skulle efterspore den 
aamme vogns data år !or Ar. 

en tilfældighed. I sit forrige 
løb ødelagde han gearkaseen 
pl sin Dulon 73, og den vogn 

l • vrist vil mere rutinerede kører med så gammel en 
kørere i klossen ikke blive HewLand-geark.asse, at det 
udelukket fra deltagelse, var umuligt at finde en ny 
men for at de ikke skal aksel til den. Tilfældigt hørte 
"sætte sig pA konkurrencen• e:n af mekanikerne fra et af 
er der indføjet den regel. at ode nye. bold om veteranens 
de 10 hurtigste ved..de fore- - genvordigheder og kom i 
glleffa lrs DM-løb ikke kan lanker om, at han havde 
score points i .,formel 7k netop &Ado.n en aksel i sin 

Klassen har sit forbillede 
i England, hvor sidste års 
vinder, Simon Da-vey, forre
sten nei.op har sikret sig 
videre deltagelse på lidt af 

værktøjskasse. Den havde 
han i flere år brugt som 
hjælpeværktøj, når ban 
monterede nye koblinger. 

hel4 

Et felt a.f Formel 1600-w gne fotograferet pd Jyllc.ndø Ringen i 1m. Nu fdr de aldr~rn.del 
biler chancen for at komme til a. t konkuTTe1'e pd lige fod igen. 
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Udklrr •l Roskilde Tidende 1 7 NOV. 198tJ '-'• ........ . ~ .. .ss 
.JOOO Ros"-ildc. dc11 _ _ _ 
t\lld~•n~~:h·r-be udtn an.t'tar 

OTORSPORT 
lllt.f 

Formel Ford 
turnering 
MOTORSPORT; Ring 
Djurslnnd og Alborg Hane· 
sport hi\T pl.mlugt tm. l:ur· 
mf"l Ford turnering l SICSll· 

non 1 '1111. 0!( d(•n ~:r spc
dult ber<'RnPt lur dem med 
mnteri el uf <!.>Id n• da to. -K u n 
vugrw. sorn pr hygget til og 

l mud IH74 k<~n vwrc med. 
Der l..mc.:r eller RAC·be-

1 
slt:mrncl~•·rn• · med muli)!· 
hrd for n h i gelser i dækbe· 
stt:mrm·lsL•rm· Lr<..ens-m•· 

l 
nimum m D·liu:ns. Og de 
111 ucdsl plau•rcde vogne 
ved Ol\ l i dunml sæson kan 
1kke score points i den ny 
turnon ng. Og det er foruv· 
rigl vogmm som ·scorer 
points. SI' der kan godt 
v.nrr norl' om d('fl samme 
''O~ n Turnr.ringen afvik
le~ i llltlJ , f\lOi og soplttnl· 
bcr. 

w-/lp al Vejle Amts Folkeblad 

7100 Vt-jk dm _ t)~\. \980 
l(lldtanchd~ oden aønwl"Jt 

--

•t • 'Det lærer cloclu.fJDrc.>rnc Dtttl ~~o~e kolos skn dcr ud.lh,od skol mon gøretlkn
8 

SI u~l~ 
1 på ~~ l<ørctcknl-Sice anlæQ blandt ond4't. (Foto: ~nnu ur n 

Sådan skrider 
ulykkerne ud! 

~.1dan skrider ulyk
kerne ud af l.Hllcdet Og 
t.tedct. del {OI'Cgllr på, er 
Kolmd-!lkolena km-etck
n.~:,kt' anlæ~ (Rmg OJurs
landJ. 

En undcr..ul(else hllr 
\ 'LSt, ot benzin- og 
ollebranchens rh •• uH.,rer 
har værcl tmphc...r<.'t l ca. 
70 pct. færn• ulykker eller 
aL h .. ve dclht~tct 1 de t~ 
n:UJke Oll ptakt.lske kur
:.er. hvoraf den &•date del 
nt:lOP fot,•går pA DJun;
lund. 

V AF besøg-te det lrore
tck:nll>k.e ;mltl!g. da en 
J(t UPP" ehuuitorer {111 
bendn- oo; oli branchen i 
Trekwt-om.rlidet \":lr t 

lærd med ul t<'Ste deres 
kunnen. rrosrummet stod 
på slalomkurset. und"\"1-
IIC man øvre r, k.a taStroCe
opbremsnmger. udskrld
n•nger og me,;et mere 
Albammen med anhll!t'l
gcr t m'Tlllt. 

Chuuftøreme t-ar aDe 
mi!get erfarne og har kørt i 
op tll20Ar. Alligevel \'lUde 

en.igc om. at kurset er ar 
iantiiSttl>k !tor betydn~ 
og 11tder er IJUil)llCr at lære 
endnu - sdv for dem. 

- Et,oer:tll& burde ulle. 
der bi;er kørekort. letile 
deres kunrlen og få eliDd
btik 1. h' ord4n man !>køl 
rea,ere 1 kabiStrofesJtu
nuancr pi\ k.Jrete knl~kc 
anlæg. \'1lr den cntge 
mcnlng. 

Urs nærmere om pro
\-erne på Rlng Djunl.ond 
på toTSiden a.( :!. &.:ktlon. 

I lA f' 



Cbuff•ronJotl {lf8/of'flllnp1Dka· 
Jer bliver flittigt 17rogt. Her 
bolder u~jdslMe cbsuHtmJT 
møde. (for.c: MorteD Jubii 

Fagforening 
medegethus 

Chauffoteme i Kolding 
har ikke alene deres bi· 
ler, men også et hus. 
Fagforeningen købte for 
fem år siden huaeL l 
Kongebrogade, hvor Lo 
mand har deres faste 
arbejdsplads. Fagfor· 
eningon ~10lder til i stue· 
etagen, mens der er lejeL 
Lo Iejligpeder ud i de 
øverate etager. 

l 
Formanden PetM Juhl os 

kaasereml Kai Bclc.ke -tr hel· 
tid.mnsatte i fagforeningen, 
mens ~Liorma.nden Peter 
Fink hjarlper til i de lnvle 
perioder. Kaj Bek.ke tager sig 
al det acinirustrative og alt 

arbejdet omkring ucfbet.alms 
a.f dagpenge. 

De godt bundrede arbejds· 
1- får olle udb«elt deres 
undmstøtt.elao i Ioimlune i 
Kongebrogade. 1 ej~blikket l 
foregir det en gang om ugl'll. 
!Mil efter nytår bliver det 
kun hver 14. dag. 

Peter Juhl har førat og l 
fmnmest det reDt fa;lige 
eom sit arbcldaomrlde. men 
giver også en b.lnd med i det 
adminisuat.ive. 

- Vi opfatJer os 9lelv øom 
IIIl akt.lv faaforeuing. og lo· 
Italerne bliver virkelia brugt 
al medlemmerne. siger han. 
Bl.a bar vi et oplysnings· og 
acit.ationsudvalg, der lave: et 
lokalt lagfomsinpblad. og vi 
lw også e~ alkk.erbed$· og 
miljoudvq. 



Chal:lfførernes FagforeJnng i Kolding~ 
\~ . 

Vi mangler en 

u 

kan 

for 

' 

Cb.auffør.f.aget har altid 
været omgivet af en hel del 
romantik - i hvert fald for 
ikke-chauffører. Sin egen 
herTe, spændende oplevel· 
ser, store flotte lastvogne 
- kort sagt nutidens COW· 

boys. 
Men for chaufførerne selv 

stillet sagen sig lldt ander· 
Ledes. Generelt; dårligt løn· 
nede, stort ansvar og ar· 
bejdspres, træk i bilerne og 
gennemtræk i fagforenin
gen. 

- V1 bar en mor udaktftning 
i mec:Dem.kare:a hvert eneste år. 
Vcf

1 
omluing 25 pct. af vore 800 

mei!Jemm..,., sigw fot'tDIUlden for 
c:tjautførernt l Kolding, Peter 
Ju.bl 

-Og det SkYldea aelvfolgellg, 
a.t von~ t.n. og arbejdsforhold er 
tQr dårJise. Azbe.fdl!rniljø er at 
besreb, 110m vi &ljgt lomder, 
OS mange af vore !Dfdlemmer er 
deciderede lavtlennede. 

annels e er 
• ane ve]en 

ere kroner 

uddl.llDelaa. Og vi bar en for
ventning om. at det kan være 
mod Lil at bøjne bide vor løo 
og vor stand. si vi kan blive fri 
[or. at en fjerdedel af vore 
medlemmer forlader os iDdeo for 
et år. siger Peter J uhl. 

Og meget tyder pl, at c:bauf· 
førerne får deres uddanoolse. 

Forsegsordning 
I ujeblik.ket kører der CD 

preveordnl.ng på nere af Wuieta 
teknjake sltolcr. hvor EFG-elever 
på biLlliaåret bar muligbed for at 
vælge forskellige former af 
ebauf:fø:rfaget. a!som eksport.
cbaufiør og Faldl-redder. Ord· 
o i o gen skal køre i tre år. 

- Vort indtryk er. at. ordru.n· 
gen fungerer ~ godt, men 
der er ogsl behov før eo eft.er· 
udclaD.lWse af de eksisterende 
cbauf(ører, mener Peter Jubl. 

- En lUidersegelse, der er 
foi'ut.aget af olie· og ~ozinael· 
skaberne, viiMII'. at uheld•tellct 
er nfd.aat med 70 pet. øfulr. Ilt 
eei.Wlbcne bar ~ deres 
c.bauflørere på eft.eroddaon~. 

Cbauflnrerenea Fagforening er 
netop gået j aktion for et reUe 
op på di8se forhold. Man bar 
nedsat et udvalg i fagforeningen. 
der arbejder p! at få bygget. et 

Udover de sedvmllae over
euskomstluav mød bedre løu og 
lum4n ubeid.nid vil ehauffo
reme prwve at gi andre vde for 
at fl bedre løn· og azbeid.sfor· 
bold. Man ODllker en egmttlg 
ebauf11n1ddannelse. 

Der ~ imidlertid lang vej 
endnu. før der er de prnktoiske 
m u liabeder for aL f! efteruddan· 
natlandet.e rDa..Qge tutinde cbauf. 
farer e. F aclliteteme er slet ikke 
t.ila&.ede. 

Peter Juhl: .:. Vi rnJuJglu en uddltnncl3c 

- Fer i Uden øasde man altid. 
a~ ituJimt man ikke blive noget. 
kuø.De man aJUd blive ebauifør. 
roen vi maou, ot der j dag l bei 
gnr,d er behov for en chauffør· 

- VI ml kræve meget mere 
tra spccialarbejduakoleme, ar. de 
får de nødvendige faclliloter 
P .eks. er dat Jam. mu.llgt. at 
pnnemfJ!re glatløtd-kiii"!IIlJ' et 
tt.ed i landat - og de~ er p~ Ring 
Djural.llnd. silfUr Pe~ Jubl:-
___, 

køreanlæg i Tre!.ant.omr \d~~. 
hvor dot findes usæc:lvllllltgt 
ll1liJIBe chauffører. 

Arbejdsleshed 
Chauiforeme ør eom IDIIJ18C 
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andro gruppe hårdt mnt af 
arbejdsløsheden. Og den er 
stærkt stigende. Der er godt 
bilDdrede arbejdalæe, hvilket 
warer til 14 ·15 pct.. og n bejds· 

læhedsprocent.en har altid før 
værft ri høj på dette udspunkt 

- Dt't er oo fordobling af dU' 
notmalø, og om tre Uiii!T bliver 
der 76 flere i forbindelse mod 
julcluknlnser. Siden foråret hW' 
..n haft en konetant øt.lgendc 
~d.slot!bcd. og det er isa-r 
mange en~ncr·vosnmænd. 
der slurrer nf4 pi ttrund af 
byggcluiaeD. forurller ~ 
Jubl 

Chaui!orc:met faalore!WIØ har 
uaæd••onligt ma~ ar~Jds~tl· 
vere at Ulve lokal.: aft.all'r med 
- i alt UO. De sttorate arO.Id~ 
&•v•rc •r Falck IIUid tl h41vL 
h\md.røde chauffønrc og Kolding 
TIWI mød kDJip ~0. 

- Nogle gflJlse kan det ,OOt 
Vlll'll evært at hold11 SIYT p6 
OVt'rtm8komaiA!Il med de mans.; 
lcws~ IU'bQjd.sgivu-e. m()ll l 
det. st.øre og hole bliver real~ll 
overholdt, aigl!T Peter Jubl 

Peter Finlt ør lÆ8tlormand i ~. me.a iklæ belt.itå-&a.fat. 
$0m{orm•nden,PeurJubJ. otrlrasærereo. IUiBeklæ, erdet. 

En ~ er dot; Ure/ 
bvile&.lds-beste1ll.lllclsente. 110m 

fon!Yiig ar blevet. ændnc. her· 
hjemme på foranledning af EF 
Reglerne siaer. at der allal boldes 

en holv timc3 pause efter Ure 
timers kl!l"'lel, og tillader kun 
oue timers kørsel mden !Dr l!4 
1-imtr. De:udover har ebauffo>· 
rune lov ill aL arbø)do bre timer 
ydorilgwo mild &miet 11rbøjde. 

- Ocl er von indtryk. at d!aa 
regler bliver ove11.rlldt i si.Orl 
IDta.l. og Jeg mener egent.li$ 
ogsi, at de er for usmld~. •!a'er 
Peter Jubl. 

Og reglerne er opi reu.e at 
omgls G=uu~ VL>t har man de 
sikaldte køreaktver. d~r 'L:iW. 
b vor langt tid man lwrv. men 
der er mgm numre p! skiverne, 
oa ciS er lilodes umubtlt at 
kontrolh!re. hvor mange sluver 
da for3vii:uler ud ad v!Dduerno. 

- Rl!glerne har ikke gavnet 
på belllurlt~hum, sdv om man 
mAske amiddelbar akulle t.ro. at 
der vile komme t.o C"bautrøNr på 
ficro b lin. Det har ikb V[l rt>t 
tilfa!ldet i llll'vnlt'Yærdil! end. 

/ 

aetv om vi aeme sl, at det blev 
en fast regel med t.o ~ 
på alle langture, siger Peter 
Jllhl. 

Bybus-konflikten 
Cbaufhuwne i Koldtn3 har alle 

<bge været med i SiD, lelv om 
døt gamle chauffør-forbund fØrst 
blev meldt ind l StO ~n 1 78. 
På en 111 de arbeJdsl;lladøer. der 
t.ldligere var lag1orentng1111S awr· 
ste, æ liere af medlemmerne 
imidlertid s'et over til at bu've 
tjenestemæod. 08 Ørt bar indi· 
rekt.e givet problemer - bAde 
i f:orilo1d til ~jdsplad"D 08 
l fixhold Lil den andeD fag{Of'· 
enina. 

Arbejdaplacben er Koldinl 
BybW~Ser og lagfomnngea er 
Dansk JernbaDef:orband. For 
nogle a~ siden pv det &Died
ulng til e1l strejke. 

- BybuacllsuffønlnlrDc mel· 
kede, fordi Dmsk J erubanefor· 
bund os DSB i eæne"'k•b hu 
tNllæt en ny ngtpl.un ned 011'111' 

bo9edet pi chaufførene uden at 
sperga eb:l~ M'lv 08 adml 
at spm p os. foruell« Peter 
Jubl. 

- Den ey ~ S'I&W m og 
en ha.Jv time "-1 ude-n froko.."l· 
pause på nOifle af ruterne. ~ ~ 

er SlDipe.lthen alt ler liliilt w 
der er ~ om bykor-Jel. f'er vv 
det m t.~I~~erS arbeJde. fire 
timers pause 08 fire tinMn 
arbejde. 08 den ordning var 
laAgt stø:rsted~len lf VOn! IJ)II(i. 

lemmer udmærket tillred.se med 
- Men DSB 08 Jernbanefor· 

b.UDdtrt bar ibenbart ment. at 4e 
selv killiM l.rll'fte denM •fa• '-.e 
uden at ~ oa. fonh J.-u· 
baneforbundet bar OVfiC 30 med· 
lem_.. biaDdt chauHaaae. 
IDWIS vi lron bar bapt tO O. 
det til l.rOCb for at opl J.-u· 
baneforbU!lde\a meclkmnw i 
51.0r ud.strrluli~ er u~ 
mød ardnlngt!D 

Der er lkk~ koiDlDIIl DClCWII 
losnin8 pi bybuskonfbkte:D, 08 
Jernbentforbundet anvendte 
oven i kebel. trwlew for at fi de 
streikendc chauffører til &L si 
i arbejde igen. t: D tik sAlede at 
\'ide. &L han ikke uulle a- • 
håb om at bh'• CJm•-·"'* 
bvia ba.o Ikke cilt i PAC ipD · 

Peter J u.h1 bar denDe llfl!!!mM• 

w w~: 
- De. aom NC'G' over eom 

tienoa~ ~~rlpr d.-~ 
Lil fandc:n pot ID kan Ikke b6cle 
have su-cii:eret ~ va·ra tJene· 
S\e1Jl8Dd pi on p.nc. 

l 

, 
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"'~ Sikret r etten il 
at lave motor_ øh 
SUl det være alo& m ed mo
torlab pl Rl!ll D1unland 
kan det l bvtil fiia tidllgst 
ake Cm U82. Indtil da har 
labsnrranglfr Ulrik Auber
tin-Oxllolm eo tinglyst kon
trakt med baneu ejer, groJt
~>crer ~nc S:oora, om at 
arrangere ~b på motorba
nen ved Kol.lnd. 

Koors har netop tilbu 
lobsarrangllrm en s!d a 
kontrakt.. st\lodeo; •t bt 
trygt kunne f ost.lrogge t 

arr1111gementcr, der vor plo 
lagt il9at. 

Ulrik Q)(bolm var p6 s1 
side interesseret i en fa< 
aftale på baggrund of d 
tætte forhandlinger, der 

december måned blev fort 
mellem Rene Koors og 
Djurslands Specialarbejder
skole om enten kob eller en 
lnnatids-kontrnkt om leje af 
banC!Tl til korekurser for lut
vognschoufforcr. 

l gjvct r al d skulle Oirek
lorolct for Arbejdsmarkeds-

(
uddnnnclscrne overtage bo-

----------~:J, ncn, men hidtil er parterne 
i ikke blevet migtJ om hverken 

Det betyder, at Djurslands 
Motor Klub. der nannalt står 
med det topOrtslige ansvar for 
løbene på banen. ikke kan 
vmre med. Ulrik Oxhohn har 
i stedet allieret sig med 
Da.nsk Stockcar Klub, dl!!" 
ikke er tilsluttet DAU. 

Unionen har netop overfor 
sine klubber erklæret, a t 
man ikke vil have noget med 
Stockcar-lab at gøre. Proble-o 
met trængte sig lidt på" da 
en enkelt sonderjysk bane 
begyndte at k.øre sAdanne løb 
-med tyske arrangører bag. 
.. Stockcar er kun show -
ikke motor sport-. erklærer 
DAU. 

-Jeg fOl"StAr egen~ ikke 
holdningen. Bilsport i Dan
mark giver et drønende un
derskud. Hvorfor så ikke 
fors_oge med den form for 
underholdning, som der til
~eiadende er publikum til, 

Motorsport 

sporger Ulrik Oxholm og 
1ilfojer: - Hens1gten må 
o~så her hel.lige m1dleL 

Udover de to stoc:la:ar-lob. 
der køres enten 19. april eller 
8. juni. samt 23. august. korcs 
tre rally cross på Ring Djurs
lltnd. 

Det vigtigste løb er en 
eling af europamester-

abet, som afvikles 12. juli. 
uden køres 10. maj og 13. 

september. Begge d.iuo løb 
tæller til det danske mester
skab, og det sidste løb tæller 
dæuden til det tyske mester-

~
ab. 
Dansk AutomobU~rports 
nion bar i år udskrevet! alt 
lob tælleode til DM, og 

heraf lwres de to på Ester
ring ved Hamburg. DM-lo
bene er i år såkaldt ••åbne« 
lob, således at udlændinge 
~an deltage -og score point 
Ul kampen om det danske 
rpesterskab. Det nationale l 
mesterskab kan altså i 1981 l 
~m e på udenlandske l 
ltænder, som svenskerne op-
levede det sidste år, hvor to 
M deres bilsportsmestre '';,r 
n~ke hcla 

leje eller kJJh. 
Forstonder Arne Peder~cn, 

Djurslunds Specialarbejder
skole, udl.4llle 21. december i 
Aarhuus Stiftstidende, at 
kob eller et longtidsh?jemål 
ville bctyde udelukkelse of 
motorkørerne. Efter aftalen 
mellem ejer oø løbsarrangør 
kan dette altså tidlig11t ske 
(r a 1982. 

Dog mener Ulrik O xholm 
ikke, at der vil blive kørt 
asfolllilb på banen. Asfalten 
bliver hdrdl medtaget af de 
tunge køretøjers undervls
nings-k.orscl, og Oxholm er- Æ--'------
klærer, at han i hvert fald 
ikke har rlld til at retablere 
asfalten. 

Donsk Automobilsports 
Union gav i 1980 dhpensation 
lil asfaltbanelob på Ring 
Djursland, men Ulrik Ox
holm vil Ikke sogc en ny 
dispensation. DAU krævede 
sidste år, a t banen skulle 
forsynes med helt ny asfalt 

- Jeg kan ikke betale for 
ny asfalt og vil ikke ooge en 
ny dispensation, erklærer 
Ulrik Oxholm. Mon kan an
stændigvis ikke bede DAU 
gå pli akkord med sikker
hedsbcstcmmelserne. Sker 
der en ulykke, ville ansvaret 
falde tilbage pl Unionen. 
Under disse betingelser er 
det forståeligt, hvis DAU 
nægter at godkende ban.en til 
asfalllilb. hela 
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Nystartet Team Toyota vil støtte den 
hjemlige banesport, rally og 
specialprøver 
~Tpyoto Danmark genopliver 
~ bek<Hldt.skabet med dansk 
motorsport. h,·or lmøortoren 
af de laøanslc.e biler Ikke har 
vzret direkte engageret de 
sidste rem år. 
J den nye sæson \'il bllunpor· 
øren støtte den hJemlige mo· 
torsport med Ikke mlll'tlre end 
100.000 kr . på den måde. al 
man støtter bredt l baneSJ)Ort. 
rally og ved speelllløro\ er 
Pi Jyllands·Rmgen og Rmg 
DJursland vil Toyota lan~e 
eD !"tarlet Cup som en spe· 
dalklasse under gruøpe l 
med Toyota Star let 1:!00 Ul 
~~lallprlls . Bilerne skal ,·ære 

og er noturllgvls uden re· 
øatrertngsafgJrl De udstyres 
•ed brede dæk og (ætge. men 
«ellers standard efter regle· 
mentet. Der stilles også særll· 
p krav om at kørerne l den 
•e klasse Ikke må ba ~c ''æ· 
ret blandt de bedste l DM øå 
bane. 
Rallykorere kan også melde 
11.1 til Team Toyota 81. oa dl' 
rente skal j Ilden ved D .M . 
øta1en med rally !\fonte Kar· 
lebo. De tilmeldte rallyhold 

præmieres i samtlige UM·ral· 
lles for placeriJJger. og l åooe 
unions-godkendte speelalpre· 
,·er præmieres også team-del· 
lagere 

VI har allerede mærket 
stor {nteres.se for det nye 
team, siger dets leder. direk· 
ltr Jens Krohn. Toyota Dan
mark. Herlev. Omkring 150 
har renekteret ~ vort udspil, 
og CAr l denne uge regler til
sendt. Ret burtlgt derefter 
skal \1 l gang med at få 
teamet dannet 
Pro forhandlerside kan der 
også venteS betydelig interes· 
se for det nye pust l dansk 
motorsport Jens Krohn oply· 
ser. a t rorhandlerne har øres
set øå ror at få Toyota med l 
motorsporten påny. Da lm· 
portoren i -sin tid som en al de 
forste Importerer stollede 
motorsporten. kom det blandt 
andet rallykoreren Henn10g 
Christensen. J-Jernlog. Ul 
gode. Han har nu standset 
sine akthiteter l motor:;por· 
ten. mens Toyota a ltså Jcom· 
m er Igen. 

g orm 

IJdH•p ni Ros k ilde Tidende 

41)(}() Roskilde. den 2 ~ lAU -tao~ 
j.\f fd"eucrhtlae udtn anJ•a'f -.."n. ~~ 

/ ' r Oxholm so:rrr '-HW 
brugtbilsælger 1 

MOTORSPORT: Manden 

J 
bag løbene på Ring DJUIS· 
lnnd . Ulnk Aubort iil-Ux
mrtm: som i år kun vil kere 
;o~ l l ycross. har fAet noget lfl 
udfvldu r~:~sten af liden 
mucl. En brugtbilforretning 
i VanJose i lldhgcro Vol· 
vo-forretmng. 
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Ring Djurslands 
sl{æbne er usikker 
MMMI•1bcnc piJ Rinj! Ojun-
land er ·o kr~~ 1 delte. Hvad der 
så ellen\ mAlW ske. slh.r endnu 
hen i clct uviAAe. men bonens 
e,jer, direkwr Rene Koors. im· 
port-ur af Sempen t dæk, mener 
dog, at banen for.-ætt.cr som de 
sidste Ar. 

Kort før jul havde Rene 
Koors et møde med banens 
st.øn.te lE-jer, Spooalarbejder· 
skolen i Kc.lind, der stvres 
under Direktorotel for mur· 
kedsuddonnelse. Her ble,· dref· 
tet en ny komrakt med Direk
torotet, der har lejet banen næ· 
sten hver dag 1 de sidste fire. 
fem år u l uddannelo;e af chauf. 
forer. og der kum f tre forslag pa 
bord H. 

Det første foNlag er en forl
sæt!A!lse som hidtil. Det næs!A! 
fol'l'lag er. at den ~LA.lre gule byg. 
ninl( øa 1260 kvadrotmet.cr i 
stuen og tilsvar~nde pil fø.rste 
sal, skal indl(li i lejemuleL 

· Denne bYJ(Tli~ er lidt af en 
h<wedøine for mig. da den har 
koste~ 2 millioner kr. og faktisk 
ikke benyttes godt nok . Nu er 
der fors!~~!( om. at lave bygnin
gen <'m til skole. aiger Rene 
Koors. 

Det 3. forslag ligj{er i o t Rene 
Koors laver bygningen i stand 
t>ft.er de onskt>r skolen måtte 
hnvl', ug lejen indrette:> deref· 
t.er. Det økonomiske er i orden. 
Rene KooM!! hnr i ngr n proble
mer i den retning. ml'n det for · 
udsætter øgM. at der blandt 
andet lægg~ nyt ll>ifalt på den 
kuperede bane. og ondre ting 
~kulle op:t modernisere., fordi 
,m"ket om det ny lejemål lobcr 

over 10 år, t'tl dt>n gamle kon· 
t rakt udløber i juni rru\n&d i år. 
· Det sidste forslag der kom på 
bordet vnr mit eget og det lød 
på om man var inwresseret i at 
købe banen. Oi.:t var man. og 
prisen fra min side er fa:,\sat til 
4 mill ioner kr. på bordel . ca..,h, 
s~er Rene Koors. 

De fire tilbud blev afsendt 
kon før nytår til Københsvn, 
hvor man i Direkwra~ nu skal 
S'lgl' at fmde den løsning, der 
passer bedsL 

· H\ad tror du selv? 
-·.let! tror selv på. at kontrak

U!n forlænget~1 IO år. men uan· 
se~ hvad der måtte ske i de 
kommende uger. så er motor
spon.ensikretåret ud. Man kan 
jo ikke lade disse mennmer 1 

stikken blot pil grund af, at 
man mAske ikke lum fa klar be· 
sked fra Direktoratet. sit;er 
Rene Koors. der Sflv er mot-or· 
sportsmand om en bals. Det er 
dog ikke sikkert. at hvis banen 
sælges. at de nye ejt're v-il se på 
motorsporten med sam~ øjne 
som Koors har gjort det. 

De s idste å.r bar Ring Djlll&
lWJd gi vt>t Koors t't mil1dre 
overskud til at holde anlægget 
vcdlige, men de s.tore rent~r gi. 
v er banen ikke. 

Motorsportsfolket vent.e.r nu 
spændt på en afgorelse om
kring banilns fremtid. H vis 
Koors får ret, så skal der nu 
asfalt på meget sJW1. Det fAr 
motorsportsfolket ~ glæd.e 
of, men glæden blh'!r kort hvis 
ban t> n sæJ.g\'s. 

,Jyllumlsringen kan meget vel blive ene vro at gi'vt> bane
sportens drama. 

Udklip ø/ Dagbladet 
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Djursland sælges 
muligvis til staten 
Tanken at .fly tte Djurslands Specialarbejderskole 
ud på motorbanen -
DltJBSI.AND - Inden Jul 
skal ejerea al motor baøeu 
R1111 DJunland v~ Peder
øtrup l Mld&.cUun Kommune, 
II'Otserer RenE Koorø, Fa
rum, lflve Direktoratet for 
Arbe,Jdsmarkedluddi.DDel
serne et tilbud pi Ring 
DJurs.land-anlæøet m ed pA
sUende bygninger. 

Djurslands Spcdalnrbcj
dcrskolc har gcnnl!m de se
neste fem Ar på for&ogsbas:ls 
gennemfort karctckrusk un
dervisning af forcre nf lost
og t.ankvognstog. ambulan
~ m. m. pA aJat.fore- og 
manovrebaner. 

Denne 11ndcrvuning har 
v1st S1.l( at være yderst virk
nmgsfuld og nyttig, og derfor 
er planen om slatens over
tagelse af anlægget opstAct. 

Pl et mode 3. december 
mellem de impli~e par-

ter blev aft.alen om Rene 
Koors købetilbud t:-uffeL 
Ring Djursland si.Ar i ejen
domsværdi W 3.5 mill. kr. 

Motorbanen 
nedlægges 
- Hvis staten købt?r Ring 
Djursland, uil d.ct sd va:rc 
slut mod motorlob hcr, 
spurgt o 11i forstander ,A rnc 
Pedersen, Djursland Spe
cialarb~d~rskolc. 

- Ja. Jeg må dog Hlfoje, 
al der også kan blive tnle om, 
at staten lejer anlægget for 
10 ar. I s:\ tilfælde kan det 
måske tænkes. at bo.nen i juli 
vil blive stillet til rådighed 
for motor lob. 

Hvis pinneme bliver til 
virkelighed. vil flytningen 
bhve strakt over flere lr; 
tilføjer Arne Pedersen. Der 
skal gennemføres bet;ydelige 
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UJl</i~ al Aarhuus Stiftstidende 

byggen<.'%' derude. Der bliver 
tale om inv~teringer pA om
knn" 10 mUl. kr. 

EIFU-center 
- Hvad sk4l dø nuvccrcmdl' 
skolebupn!nocr l Kolind ! 
givetfald bruges til? 

- Det vl-d jeg ikke, men 
jeg kan do sige, at de vUlo 
være særdell's egnede lilind
retning n( et EIFU-cent.er 
(dvs. center for erhvervsin
troducerende k11rser for fol
keskolens æld& to elever. 
red.). Endvidere mener jeg, 
M bygningerne vil kunne 
bruges o.f Midtdjllts Kom
munes Ungdomsskole til for
skellige formAl om aftenen. 

I øvrigt gor jeg opmærk
som på, at disse plnner fnlder 
sammen med Arhus Amts 
rcgionplnns afsæWng af et 
koreteknisk anlæg på Dj11rs-

DI!T a.rb~des pd i løbet af nople c!r at flytl-e Djursland.. Sp~ci41arbejderslcole i KoLind ud 
p4 dette omn:lde, som rummeT den ene o.f de w mowrbaner i Jt~Liand. Ring Djursland vil 
i sd tilfælde blive nediCJi1t som motorba.ne. 

land. Jeg kan tilføje, at 
Specialarbejderskolen alle
rede har flyttet traktorkur-
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scrne ud på Ring Djursland, 
hvor vi begynder efter nytAr 
med dette kursus. Det sker, 

fordi der ikke ved skolen i 
Kolind er prøvekørselsmu
lighedcr. -stand 

snoo Ar/111\ Jrn ~ 4 UEC 1980 Udklip øJ Randers Amtsavis 
K11dnnrtnl ~ r udrn an.- 1 • 

- ----- 'ØifN(; KNUTsroRP~ 
• 

8900 No11dcrs. dl.'n 2 2 DEC. 191) 
f\11dt~n~l.,e11e ude-n •n•••r 

Gt\r statens handeJ med Rane Koors i ordea. mJI lllOt.Or&pOr

ten sige forvel til Ring DjW'IIIand. 

Sæsonen 1981 
2.-3. maj: Hem og Triidgnrd 81, Jbniugsll1b 
1 i. maj: Rally-cross. EM 

1 8. juni: Motorsportens Dag, banoløb 
8.-9. august Kvallsposlens Nowsmcc, EM 
29.·30. august: Motorcykolfes tiv<J I 

Motorsporten 
1
ud når staten 
overtager 
Djursland 
PERSTRUP Djurs· 
lands Specialarbejder· 
skole i Kolind overvejer 
helt at flytte fra Ring 
Djursland, hvor man i 

Forstander Arne Pederse.c.. 
Ojursl81ldS Specialarbejdersko
le. ud taler, at motorSporten 
har un WJe cbJJ.nce for at få 
stillet banen til rt.dighed i juli. 
b'•is SUII.en må tage til takke 
med et IW!gtid~lejemål. 
O)urslands Specialo.rbejder-...ko
lc har i fem år "æret lejer al 
R.iQg DjurslWld til lrereUknisk 
undervisning, og det er fur at 
kWine lo.ngt.idsplanlægge. at 
man nu har henvendt sig til 
Rene Koors med et kontant 
tilbud. 

på fire hjul 
MOTORSPORT: Sæsonen 1981 begynder med el 
dan!ili. mesterskabslob i rallysektionen, nemlig det 
traditionsrige Rallya Montc Carlcbo i Automobil 
Sports Klubben i begyndelsen afft>brunr. Og dercft.m: 
gilr det slag 1 slag med løb for biler og go-karts. 
CM torskellige mesterskabsløb for de enkelte discipli
ner c:r opført under s tikordene for disse. rally, bUori
tmteringsløb, fordbaneløb osv. 
End\ ldere er medlaget lerminskalendenm for den 
svenske bane Ring 1-.nutstorp, som søges nf mange 
sjællandske motorsportsentuslast~ri mangel afbedro, 
nemlig en Sjællands Ring Dertil kommer, at der kun 
erlagel init iativ til et enkelt økonomilub i hele sæso- r 
nem 81. Det tegner motorklub&cn • Horsens sig ror. 
men det er dog lltkc noget mcsterskabsløb, fur Dantik 
Automobilsports Union har ik-ke truffet bilSlutning 
om at ud1>krhe mcsl~rskob i denne disciplm, som 
ellers turde være aktur.l nok 

RALL1: 
7 ·1:1. C~ruar: 2 1. Rilllye Montc Carlebo 
l7.-1&;:apri l: Midtjysk Auto Sport rollv 
13.·14. juni· llondu JWIIv 
21.·23 augu~t:Monroc Rally 
17.-1~ oktober. lnt. SCilnia "lit Rally 
7.·8. Qovembflf: lnt Nordmark Rallye 

BILOilEl'I.'TERINGSLØB: 
11 . april: Spurtkassen Thy·Løbul 
23. Næil~ Motor Khab 
20. Rend19 Auto Sport 
15. Motilklubbeu Borup og Omegn 
19. . SAK-Lobot 
3. . SOSQ..øbol 

ELØ~lrfO.QG RAI.L Y -CROSS: 
orskrobiiaen , l nl. auto-c:ross 
R1 ng , lol. rally-crOIS 

uto-aoss 
~~~=::;~ · JOI6eneløb lil o u t O«oll 

llar!O, lut n~lly-cross, EM 
l ni au lø:i=WSJ~ 

·banen, jCJld.aaneløb 
UJUirsuana, IQL rdlly-crou 

auto-aou 

19.-20. september: Husvagn 82, baneløb 

KARTIN G: 
26. april: Jyllands-Ringen. kllbso E·250 
10. muj: Sønders0 Kartlug RinK, DM for klubhold 
17. maj: y estsjællouds Go-Kort Ri n~. klosse C·12!i +E 
7.-8. Jun•: Rødhy 1\.art lflg Ring. Fem·landslcamp 
23. august: Skrydstrup Go-Kort Ring. ldassu A + 
N-140 
30. august: København Go·Karl Uono. ungdomsklos
seene 

Øl<ONOMILØB: 
9.-10. maj; llorscns Automobi l-og Molo• Klub 

NORDISK MF.STF.RSKAB: 
l:i.-15. februar: Svenilte Rollict , Svcrijlo 
28.2·1. marts: Sno·Rallyt , Finl<Jnd 
28.-30. maj. South Swedish !{all v. S \ flnge 
28.-30 august: De 1000 Socrs HoU y. Finland 
17.-18. ultober: lnt Sc:amo t-.U t Rally. l:l.lrunarlc. 

RALLY-CROSS EM: 
29. mart:.: NonlrJJJg, Østrig 
12. apri l: Gronullo Ciliroli. Jt,tlu'ln 
17. maJ: Ring i<..nutstorp, Svurlgo 
:H. maj: Hamt.'11nhnnn. F t n land 
12. juni: KlQ&))jWJJund . Dunmark 
2. augu~t: Maesmcthol.,n. Br•lj! ttm 
16. august: Ve lkcnswuord, Il ollund 
23. uugust; Solgne. Fmnkril! 
Q. sPplcmbr~r: Lvngaus. Norgt• 
19 st·plcmb{Jr: Lytlc.l11n l Hil. F~nglund 
4. oktober: Eslering. V~ttvskland 
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forvejen gennemfører 
køreteknisk undervis· 
ning for tunge køretø· 
• Jer. 
SUlten har giwl b1Ultm5 ejll%', 
Rene Koars. Flll\lm. st t.ilbud 
på kob IIf b81lon. og har for
langt svar pA heo"eodels.m in· 
den jul. 
Går furhMdlingemc t orden. 
er det slut m~-d motorlob på 
Ring OjuntlWld. oply5CI' Reni! 
Koors. 
Skulle forhWldlin!,~ om kob 
a! banen 8l.nlllde. kan det tæn· 
l k es. øl sUUAlo leJ<'r billlen f<l' 

t>n l~ penock 

l 

Dot er tanken. ttt ,;pecialarbej. 
derskolen skal flytc.es &n Ko
lind til Ring DJW'!Illlltd over m 
fler-6rig pmode. Der skal nem· 
lig in n~ t<'roS omkring l O mill. 
kr pli b81l~n far anlægget er 
færdigudbygget 

-
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Motorbanen 
Ring LilY. 

Djursland 
udbudt til 
salg for 
fire mill. 

Materbanen Rl.ng Djurs
land ved Pederstrup t Midt
djurs kommune er tO snig t or 
en kontant sum på fire mllli
oner kroner. Ejeren e r gros
serer Rene Koors, Farum. ,.. 
Den mulige køber, som nu er 
l færd med at skaffe den 
nødvendige beviiJina, er dl
rektoratet for arbejdsmar
kedsuddannelserne,som i II-
re og et halvt Ar bar lejet 
banen Ul kl!freteknisk under
visning, men nu ønsker at 
Oytte hele Djurslands spe
cialarbejderskole l Kollnd W 
OKrtorbane-o~deL 

Der er flere 
muligheder 

Direktoratet og grosserer 
Koors holdt møde om den 
eventuelle bandel den 3. de
cember. Resultatet blev, sf-
ger grossereren tlJ Jyllands
Posten, at der er flere mulig
beder. Entc11 køber staten 
banen ror fire millioner kro
ner med alle peugene pA 
bo-Idet. og så er det for trem
tiden slut med motorløb på 
Ring Djur&land. eller også 
Indgås et nyt lejem.U mellem 
Rene Koors og dlrektorutet. 

l Måske til skolefonnål 
Der kan blive tale om et 

nyt, udvidet leJemål, hvor
ved direktoratet for en lG
årlg perlode lejer banen og 
samtidig overtager den 2.500 
kvadratmeter store bygning, 
som hidtil er blevet benyttet 
til blandt andet ca!eterla, 
garager og reparadon.s
værkstede.r for raccrvogJle-
ne. Det betyder, at staten 
skal Investere et par millio
ner kroner l omdannelse af 
bygningens meget store lo
læ.le W klasselokaler. En 
tredje løsning er. a t staten 
lej~r banen for en lG-Wig 
periode, og at Rene KOOl"ll 
piltager sig at indrette byg
ningen W skoJetonnål ved en 
lnvestedng på tre W f~ 
millioner kroner. 

Afhænger af de 
nødvendige 
bevillinger 

- J' eg kan DA tu.rUgvts leje 
banen og bygningen ud for 
en 10-trig periode, a!slaive 
Investeringen og deretter 

' sælge banen til staten, siger 
grosserer Koors. Det er min 

l opfattelse, at c:Urekto111tet 
for erhvervsuddiUUlelaeme 
helst vil læbe det hele, men 
det afhænger altså af mu.Ua-

1 hederne for at til de nødven
bev1.11J.nger Jeg venter 

. Foreløbig bar dilvkto
t lejet banen frem W 1. 
1981. 

Investeringer for 10 
mill. kr. 

Forstanderen for DJurs
lands Speciolarbejderskote, 
Arno Pedersen. har oplyst, 
at hvis planen om køb af ba
nen, hvor man hldtU med 
succes pl forsøgsbasis har 
~nnemført køretekn.lllk un
dervisning for førere allost
og tankvoiPle samt ambu
lancer, g4.r l orden. llknl der 
bygges og l øvrtgt lovesteres 
for lO m.UUoner kroner. 

OVer cm Arræk.kc er det 
tanken at flytte hele SJM'Cial
arbeJderskoleo tU motorba
ne-omrlldet. Den hldtldllfe 
skole l Kolind tinder h.an vel
egnet tD for eksempel et 
center for erhvervsintrodu
cerende kurs«! r for folkeako
lens ældste elever. Pianeme 
talder sammen mE'd Arbus 
amLs planer om plncerlna al 
et ~teknisk anlæg på 
Djursland. Etter nytlr be
gynder spedalarbcjden~ko
len med sine kurler l 
traktorkørsel pl ~Djurs
land. fordi der lklte vl!'d &ko
Il· n 1 Kolind er tilatrækkelige 
mul.lghedcr for prøvtkfl'lc.'l 

Jaot / 

a.J 
eJ 
.J 

eJ 
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SSC-ern-€-tager 
til s,Terige 
• \ "t kan t:•>dt glrmm1 R n~: 
DJur<-lllnd i ir. Ran~ns &!.l ah • r 
nu sa cUrlig, at der il! kr læn.'"' 
kan brtslt'b pa bamn. l hH n 
fald .kke 1'\?I"K' o•fBitluh ~i~~r 
~· -k~,o;em \ltrft'ltehge for 
mAJlJ P11r Man•sw\, o.do·t~e. 
der har andre planer for dt>11 
kommende ~·n 

.. Ja. rlet tor 'is;d, O"_; df"t er 
plam•r d!'r ~r ~Aet tu:-n n~ hJt•,·f-t 
l'll >llCCCS fur dtr \'T lti-trl løb. \"i 
benn:odt.e ~ sid~tt> år Lil O~rc 
svenske b3.11er um at ft\ Ieo,· at 
knr<: lob pA d~res baner, ,,. det 
har n:.ultcrctt, ol d~r i lir <kal 
køn<S DUnd.:;L f.l"(' D~l-lo>h i Spe. 
cial Saloon Cor klas'-'t'n pli Ri n(!! 
}{Jlutsturp. Oct !l«-ldcr lfi\Ttfll 
også formel 1600 og fe>rmel 
2000, og allerede i april ell,.r 
moj skal der nfvikle.; ot ~nt 
daru;k mocorlub pa Ring Knut· 
•ktrp, h' .. r Iiff ogsa kommt>r 
TI -c\"luer med. Det er mA.•k• 
bedre kend l SCITC. Road R w n~ 
aporten. og •idt'n er f'allænbl'r<• 
&nen <f Sca11dinavian Ra.:t'· 
... ·ay i And~r.;tyrp .,., ... s lwmmtt 
tnd i hilltd~:t, sa ,; rnA sit!~". et 
du er bentr nnk hgt p!ud!<:hg, 
siger Per .\fans."''"· 

Daask Automibil•port,; 
UmJn. der •r hihpururu; <t~· 
rench '•ll;&nt~UQ!I i Danmark.. 
har d!ll< tkke ~~ med lukked~ 
øjne p .. dt!-it nye &lul\itettr. 
hvor nwdl~'tiUTlernt nu bt~"Tl 
der atliøre DM-løb i udlandet. 
DAL har krll!\ ct ~n efj!in af 
bwr delu,er. ll•m man far ber 
i tandet, til dl.'n alunke ior· 
eoing&ka.,r.e, og det har d~IUt· 
~&rne nænnest rr~nt af. 

Hcm'IJUd. lad dem fa. ae 
W·IOO !.Ir. pr. ddtager ,.~ 
bverUøb. når \'J Jår ~n~e for ar 
Jtarte 1 !:)'1-ri~c. me-d muliJ(hed 
b ~tor(\ prø.·mier ~ Det er 
jo en tl.&i" blot her i landet, siger 
Mln!l:>.:~n. dllr endnu tkltE' l'!" 
klar <NU nm TD.lin bli\·er !'nag 
mtd -Jslliiilds Ringe"" t.p()rto 
lip lcodc·r Jopn lAandber· 

. \i har en<1nu ilke hen frn 
Lundber.: M~n mon akke bøn 
kom m.o;r mtd et tilhud IIIIart. \'i 
ke:-er 1 h\·en fald ikkr grøti" 
men: siger Miulaj:pn, der fnt 
blot fire år <tJen '-lir~ me~et i 
IlAide bO"> Di\ U, al montruL-de 
med at tAge han. hrtnB. DAU 

l. ::;;~; at -ph m· k18SJK"n, dtr 
III er hh·vel den !Jti'Mot~. l 'år 

re,ne. mtd ca. !!O kørere i btkr, 
der efl~rhJind~n h:~r fået en "i r· 
bl~Jt !:•JOd w fi,fl 6tandard. 

l de ,td<te t r<'-fir~ ar har 
DAl s:i,·et Hin): DJur,Jand db· 
p('""'ltinn til al ko•rt- a,fahhA· 
nel•h p~ hsntn, m~n det ~ner 
s_..;c k"r~rne ikkP kan lud~ SI!: 

S:<'l"f' m 1.'"' 

Per ~1ånsson. SSC -kl.as· 
sens f ormand. har succes 
med helt nye ideer. Nu 
sk.a.l SSC-kørerne dyste i 
Sverige. 

. Je,; ,;Jie ikke k~m pa banen. 
Biltrne bli,·er roelat;t ODI· 

gaende. ~ ujæ; n er banelt>ge
mH i dat:. !Jutt.er Per Mån:»oo. 
dl.'r i hven fald ikke kan lastao 
af ltli!S!'ens delt~ rl' for i lli n 
pr«ve n~ tdecr. De mange 
svenske lnb i år ~:r lun~ ide, Uf. 
>A er detliWrigt Lanken at f.eks. 
Rin« K.nutstoll> vil prøve al 
BalDie det :.wnne antal dansk~: 
t.ib;lwere på denne bane nogf;n· 
sinde. Banen ligger !run 30-40 
km 1ra Hetllir~~rborg, 0J1 til· 
skuerunderlagd er langt større 
pA denne side Storebælt end i 
,Jyll~ ug p! Fyn, og ((}T delta· 
g11rnc give11 der &å mange ~>ko
nomiske fc.rdele vtd o t Hille Iil 
start i Sver!.J!e, at man mA >1t 
med bange anelser omkring 
dan<~ k banuport i de kom· 
roende år. 

h e 
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Dansk Rally eros s bliver lidt kedeligere 

Danma.rksmesteren 
holder en pause 
Volvo meldte fra, 0.9 dermed besluttede Carl Erik Kristensen 

-siyfor et år som tilskuer 

l Motorsport 

Af Helge Laursen 

DllllSk Rally ~rou bliver Udt 
kedeligere l den korrunende 
sæson. Volvo-fabrikken l 
Svulge har trukket sig helt 
ud ar den srm at motoraport 
elta at bove vundet euro
PillDcttc.rskabcl sidste Ar -
og har ørnticlig trukket den 
danske mester Carl Erik 
Krlstu~stn, Handest. med 
sig. 

Mc~tcrskabet blev sidste dr 
kåret på tvæn :U alle klos
ser: Altså kun en mester. 
Carl Erik Kristensen satte 
kulor på h cl e turnc:ringen, da 
han til sidst lovede at save 
pokalen midt over og dclc 
den med veteranen Aage 
Mathiassen. Vibor~:, der med 
en tunet bil havde chancer 
for ol opnå lige så mange 
DM-points som Carl Erik 
Kristensen. Aage kunne ikke 
vinde, fordi bo.n i sm klasse ---- -

huvde haft færre konkurren
ter end Cnrl Erik K.risten&l'n, 
der korte en utunet Opel 
AseomL 

C n ri I:: rik hk pokalen - og 
konkurrenternes symJ;:~oti. -
tlan er Danmarks bedste 
korcr, erklærede A age Mat
hiauen. ~·or finalen, vel at 
mærke. 

Men det gav mere end 
sympoll. Volvo ville gerne 
have ham på sit gruppe S
hold, der med en række 
skrappe 343-modcllcr med 
turbomotorer satte sig pd 
alle lolx>ne i EM-serien. 

D:tn.sk Shcll vtllc Vll't"e 
med igen. 60.000 kr. lå klar i 
skuffen. da mt>ddclehen så 
forleden kom: Volvo trækker 
·si ~t ud uf rally cross. 

Alkrootiverne blev under
so,:rt i en fart. Det mest 
oplagte var en hæderlig Ford 
Escart BOA, som kunne kø
bes i England til ~en fornuf
tig prisu, men Carl Erik 
Kristensen har sagtfra nu. 

- Jeg er vældig imponeret 
over, at Shell syntes, det 
kunne betale sig at satse så 
mange penge pil mig. Jeg ved 

også, at løbsarrangør Ulrik 
Oxholm har sto\ot pli hovedet 
for nt skaffe mig mere spon
sorstotle, si jeg kunne 
komme til s ~rt l l!n rigtig 
hurtig vosn ved EM-afdelin
gen 12. juli på Ring Djurs
land. - Altsammen forgæ
ves. Ganske vist er 60.000 kr. 
mange penge, meh altså ikke 
nok, hvis mAlet skulle nål: 
At k<Jre hele EM-serien i en 
lunl?l vogn. 

- Jeg havde h~ min 
hat på Volvo. Det glippede, 
og så korer jeg øl tsA t..kke 
rally cross i år, konstaterer 
Carl Erik Kristensen. Selv 
for en danrnnrksrnes\A!r er 
det nærmest umuligt at finde 
tilstrækkelig sponsorstotte 
til en EM-sæson. J<.og er ikke 
selv nogen ørn til den slags 
forhandlinger, men under 
alle omstændigheder er del. 
nu for sent at plan.lc.cgge 
sådan en sæson på egen 
hånd. 

Der bliver dog bare tale om 
en pause, tilføJer danmarks
m<.'Steren: - M.in søn Tom 
skol konfirmeres i år. Han 
blev nr. 2 ved sidste Ars DM 

ii\~ 

4 mill. kr. for 
Ring Djursland 
Det koster den, hvis staten køber - men 
ejeren vil helstfortsætte som udlejer 

l 

l -
.Carl Erik Kn.teMert vandt det da~ke mesterskab i dertae 
Opel Ascona. Han skulle have /ortaat i en Volt~o men ou 
b li t~ er det i &te d l?l til en p'""c. ' 

i go-eort, Pop n, og jeg har 
for lang tid siden besluttet, 
at ~g ikke holder op med at 

køre motorløb, ligegyldigt 
hvad. for jeg bar mødt Tom 
i et løb-

\ 

Det vil kos&e stateo 4 mlll. kr. 
at købe Rl.os; Djunhmd efter 
L jWL 'lt:t' detr-tid udløbeT 
nemllg den 5-årlge kontrakt, 
som specialarbejderskolerne 
bar om leJe af banen til 
kørekurser for lastvogns- og 
baschalltfører. 

overtagelse og udbygning af 
anlægget ved Kolind. Banen 
trænger alvorligt til ny aJ> 
faltbelægning og desuden vil 
det for mentlig kunne betale 
sig at ofre en dd penge på 
indretning n f under:visnings
lokaler i en stor bygning. 
s.om Rene Koors opfortc, da 
han overtog banen. Special
nrbejderskolen i Kolind lider 
noget under pludsmangel. 

Rene K oors - Forlange-r 4 ler. / (YT' er-inga-- Men jeg skal da ikke 
læ~e skjul på, at jeg hellere 
~ en forlængelse nf leje
mlHeL P~ den mAde kan jeg 
tjene noget på nt leje banen 
u d ti l mown portsnk ti vi teter 
i weekenden og i sommerpe
rioden, n4r unclervi.5ningen 
ligger stillet siger bonens 
ejer, grosserer Rene Koors, 
Farum, Lil Aarhuus Slitfsti
dendc. 

Arbejdsminister Sv. Au
ken har søgt finandsudvalgct. 
om i alt 11 mill. kr. til 

l ca. c.'t halvt Ar har banens 
ejer ført forhandlinger med 
Direktoratet fo.r Arbejds
markeds-uddannelserne om 
en forlængelse ai lejemålet 
- eller en stalslig overta
gelse af anlægget. 

Rene Koors afleverede et 
tilbud med tre alternativer 
for årsskiftet. Køb af hele 
anlægget for de 4 mUl. kr. 
eller en 10- Arig lejekontrakt 
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l<ltdtonu:lve-l•e udru anJ•a-r 

summen plu.s det, han har investtn[ i f .ek.!. glatføreban er-M. 

omrottende enten hele an
lægget, eller kun bonen -
uden ret til nt benytte byg
nin~;erne. 

Ring Djursland er vurderet 
til 3,5 mill. kr. - J eg skal 
altså blot have de penge 
}Uem, jeg har investeret i 
banen. så ud fro et rent 
indt.jeningsmæssigt syns
punkt vil jed da helst fort
sætte som udlejer, siger Rene 
Koors. Jeg ser også lidt på, 
om bo.nen lieger i et dejligt 
stykke nntur, som jeg da er 
helt godt lilfreds med at eje. 
På den mAde får jeg også 
muU&hed for at &rTangere 
motorløb derude fremover, 

og det morer jeg mig da 
gunske fi.ot med. 

Motnrsport bliver der pi 
Ring Djunla.nd f den kom
mende sommer. forsikrer 
Rene Koors. Aftaleroe \-at 
truffet i god tid, og da jeg 
ikke ved årsskiftet bavde 
hort nogen r eaktion fra di
rektor::ttet på mine tilbud, 
måtte j<!g in~ kontrakt 
med arrangørerne af motor
løbt'ne. 

Ugegyldigt hvilken aftale, 
der foreligger med direkto
ratet efter L juli, bliver der 
kort motor lob. Den aftale m! 

ores, slut.ter Rene 
hele 



~ . 

A s. alTangerer løb 
på Ring Djursland 
l DJunlands Motor Klub gør af de pla.nlogt.o 3 rally Ul at holde banen l gang, 
ov~er nu selv &rriiJlle- crou lob på banen i den 6iger formanden for Djurs.-
menterne p! Rine DJanland. kommende 'Sommer. Anpar~ lands Motor Klub, Kjeld Ot~ 
Løbsarran&ør Ulrik Auber- selskabet blev for nogle Ar sen. VI er &lade for, at vi nu 

l tln-Oxholm, banens du, siden s tiftet netop m ed dette har fået en fornuftig aftale 
grosserer Rene K.oon CIJ r e- farmlll for ø je. ~rmed und- om lejemil med Rcme Koors., 
præsentanter tor klubbm g!r men også at gøre klub- og må sA pro\te at så l gang 
undenkrev l artet en aftale ben økonomisk ansvarlig - medopgaven. 
om de fremti dige arrange- hvlsdet skullepgalt. Der hlll" været tvivl om. 

l 
menter. Ulrik Oxholm har siden hvorvidt Dansk Automobil-

Formelt bliver det • Djurs- s idste sæson ikke haft den bportll Unlon ville godkende 
race Motorsport Apsu, der store l)'llt W at fortsætte. banen til aafaltløb. Foreløbig 
kommer til at st4 som 11rta.n- Arrangementerne pt banen hM man fået godkendt den 

har ikke haft dm store til- til en racerskole i april og 
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skuerint,cres.se, og det har i håber ogsA at fd godkendt i 
flere tilfælde kom.ct arran- hvert fald et par asfaltløb. 
gørcn p enge at lave motor- - Foreløbig ved vi ikke, 
lob. om disse lob kan blive pub-

1/d~,.~ ol Aarh uus Stiftstide"j'e 

8000 Århus den ft1RS, 1981 

Problemet blev understre- li.kucmløb eller om de kan fl 
get, da Volvo i Sverige for- lov at t ælle til det danske 
leden trak sig ud af motor- mesterskab, siger Kjeld Ott
sport. Dermed mistede Ox- sen. Vi bolder fast ved de 
holm sin hovedsponsor til planlagte rally eross-løb 10. 
det pla.nlagte europamester- maj.IZ. juli og 1.3. s.ept.a:mber, 
skabslob 1.2. juli. og vi har samtidig tilsagn fra 

- Det er ~e fordi vi tror, Ulrik Oxhcllm om. at vi kan 
at vi er så meget bedre til at trække pd hans erfaring og 
arrangere lob i klubben., mm 'de mange lront.akt.er, b.an har 
vi føler en rent SJ>ort:slig til kDrere og klubber rundt 
fønlli~ ov...-fnr kerane i Europa. hel4 

D~ne Opcl As0011a, 2,0 grupp; l med 160 hk. under motorhjelmen sknl Jorgeo Bindner kore 
c:ross i , når sæsonen Glarler om et par måneder . 

\ KOMO-kører skifter bil 
for at køre rally-cross 

1 
Der sker Oere endringer p! DM· 
rall) fl"'Dtn op til dt'D komm~o.de 
NCSOD i KOMO. hvor 1.0 af d~ 
mest rut.ioe~e ll.øft.re stopper. 
mens eo Lredie er blevet '''Ullget 
ind i et oyt team. Andre ige-n har 
økift.et makker ogleUer bH. 

Såledas er de senilte IU-5 succes· 
mandskab, Heoo:ing Kristensen, 
HIII'Ding. og Peer Glad. KOMO. 
stoppet efter deres sidste DM · i 
bedst.e for lltåel.se. og Peer Glad 
har ingen planer om at kore DM 
med en anden makker i sl.edet. 
Helt s!Jpper boo imidlertid ikke 
forbindelston mod rally. 1det ha.n 
satlllDen med eo anden KOM(). 
trulll.d. Nl..-ls Erik l'edersl!ll, skol 
ure f.orvop ved det fø111t.o DM· 
løb. Rallyø \1ont.o Carlebo. 

AI1ered.e i øidste SÆSOD var Jer· 
~D B ind.ner sA småt ved aL slippe 
taget i raJJy. og nu er forbinde~l&cn 
dropp;:L bel.!., idet B1.11dncr har 
købt Darunarksl:nest.ereo i nilly 
cross. Carl Erik Chri11Wn5(1JlS Op
el Aøcona, 8A KOM~~oruc:n i 
d IIl! koJI11D"'nde sæ!IOn udclu kkeo· 
de Vll k.eff 1 rorakciligt' croS&Iub • 
md· og udland. 

·Jeg elåfter. Cordi DM·reDy of· 

t.erblndeo er kommet op i et plan. 
hvor det bliver for dyrt, og ~~amu· 
dig synes )eg ikke, at man får no
gel for pet\gene. Oi!t ltostt'r om· 
knng 100.000 kr. at have eo bil. 
dert.il kommer udgifter til dyre 
a:peaaklæk. Min nye cr055'''ogn 
er ikke indregist.reret og har slået 
mig l 4<l.OOO lu .. og til lob i V es t· 
tylkland kan man fA rejsegtl!!Lgo
relse saml eventuel penge-præ
mier. sigel' den Pfterhånden 48·6ri· 
ge J ørgen Biodner. der st.artede 
på to b jul i 1954. og SDm siden og· 
så bor køn sidevogn. eL hnv af 
orienten.ogsloh samt ra.Dy 1lden 
1962. 

l Da0111ark er der rnlly-<rOlis tre 
gange på Rin(i Djursland, og 
Bindnet ment mt.ernaLionale li· 
cen' kan som ~agt. også køre i ud· 
landet, og derlil kør-e8 aut<H:ros~ 
på jordbanr·rno i Næstved. Kors· 
kro og Fang~l. 

J an Glad 
ud af DOT 
Rig~t · liiJ eqt Q-b.ronc:ben J.kke 
rol~ · fut ret peng~. u Dnaler 
Opd 'rum i Danmark mAlle rt!du· 
cere udgl!~oe, og der med v11.r 
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d~r ikke plads Ul Jan Glod mere i 
delle selskab e Her ott.e års aomor· 
bejde, der bl.o. har resulteret i rire 
danske meøtcrskobt>r . 

Jan Glad var på et vist Lids· 
punkt ved aL :st..opp;!. meo nu forl· 
sætter han i DM. idet han har fået 
en endnu bodre spoosor·aft.ole 
med Dansk Sbcll . der net..op har 
st.orLet et nyl rally·L.eanl, sil Glad t 
forl!.Bltter i DM samt fltll'~ uden· 
lllndskl' rally i Sverige og Ve1!t· 
Lyskland. 

Ole J en.sen hor fAet en ny og 
storre Talhot og skifter denned 
op uJ 1301-1600 ccm grupp<: Il 
men fortsat m00 Torbeo Gre~ 
som o.ndeokorer. 

Pt:ter Klarskov v~der Lilbage 
t>f~.t:r en lille pause alter i en Golf 
GTI med Pelle Larsen som andeo· 
korer. Sidstnrovnt.e er dermed 
st.oppet som l. korer. Erllng Han· 
sen..Otto Mogcnseo i en Opcl A.1!· 
cono skAl koru i ~uppe Il Efw 
en pause bJjver KOMO atter re
præsentom~L 1 den mindste gruppe 
l·kiaasc. hvor fæt,en"C Pe'r"6g Jilllil 
N 1claen l V W P9lo 8~11) K l'"' fiM· · 
rully. 

tor/ 

.......... .. -..-..... -...... _ ·-.. 

f
~ Il tor et motiotulob. ltyn Rund l, over 2:30 km på cyk•AI • .Oer c:r kort 

l,hqld l S"·ndl>org (~t'(! mlddGJ'Jtid. 15 motioni9ter d.-! Lager. 
RALLY CROSS, den nye form for lian»! ab tmotor-•port, afvikles 

ror lM-scn<'na •nd«m afdt·hnJ;S vedkommende pt Rina K.n\JUtorp 
v•·d Helstn~tb9rc 1 Svemw på sonda~ Der ventes Cl.:n: w~ dan
sknhl•kw.:re. Ef~.&>r f urne lob fOl' er den svensko Volvo-kører Pl'r·ln
g, WaJCrldunn oi"øli\ri~ter~:n Andy Bcnt:za i l.al)('lu Sl.rulot. TredJe 
lifclelmfi :U Ih fly er.,. knr~ l PinlOilld Oll fJerde ufddmg dt:n ! Z. JUli 
Pio~~~ DJ.!"sland. 4-j l ~ 

Udkllø o/ Aktuelt 
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' V/y 

y l .----::: 
5<l000 kr . 
på an{ ' 

/J{) .J A"uh~n 'r,n·/1, dt!n 11 M 
Klldfonci.,tiSt: udtn e.Dt 'fer 

• RANDERS~ Første allie
Ung af danmark.smutcr· 
skabet l rally-croaa er al· 
vl.kkt p1 Ring Djunland, 
og uden l.øbs.a.rrll!lJrør 
ha.v<fc Djw-.sla.nd Molar· 
klu.b selv aa.t :10.000 kroner 
lod l arrangementet. 

Dellagerne ba.vde ogd 
lodvllget l et surre stort· 
gebyr og vlUe fA penge Ul· 
bage f tllfæJde al ov er
slwd. M ed 800 Ut.sJtuere 
fik ingeD al parterne no
get l ll.lemme og all e kun· 
ne glæde sig over en erod 
8PQrløllg eJtttm.ldd&g. 

R.esult&terne: 
Gruppe l plus; 1. Flem

ming D. 018en, ~kflde 
(Ford Escort) ~11,7 m.l.n.. 
2.. Jørgen B'llldner, Rl.ld.s 
Vedby (Opel Aacona) 
~7. S.. Ole~. 
L!me 1 Opel Aseona ) 
~lU. 

Gruppe 6,0.1600 cc ag 
SSC: l. Aqe MatlbJ.aasen, 
Vlbor&" (NSU) 5,02,8 Il:ll.n.., 
2. Bodo Hactkop(, H.a.m
bllrg (Goll GTJ) 5,06A L 
Erlk Undberg, Esbjerg 
(Ford Eseorl) :1.09,7. 
Gruppe 5. over 1600 cc: 

l. ReiDer For 11berg. 
Norge !Ford &cortl 
L:ll, l m1n. 

2.. J an Gulhrand.sen. 
Nor:ge ( Ford E:scort} 
{.61,9 min. 
• 2. Per G. Hansen. Ros· 
lillde (Va Wt.hs.ll Chevette) 
t.M,9. 
2.CU: 

L GWlDar Nielsen. Her· 
DiAg, U!l,S mlo. / 

2. Frtu Jensen . Rer-
n.lng, U4..!5 mm. 

J _ -

' ~IV 

Motorklubben starter 

på Ring Djursland 
l PEDEJ:tS'TR UP - All~ de 
o od wodll(c popirer bl tv W!dt:r
skrevet i w~lænden. så det 120 

er 5lkkm. at DjUI'Ilonds Mo-
~ub l 1981 skal dtive Ring 

f

Ojurslaod l Ptdenltrup l ~ 
dct ror Ulrik Olæbolm, som 
bor opgiv~t a! ekottomiske 
JPUOde. 

l forstol omgang skal vi i gn.ng 
med nL sage unionen on1 god
lu·ndefse a! M progrnm, siger 
formanden for mot.Orklu b ben. 
KJt'ld OtUen, Soby, og nll.r det 
ur godkendt skal det gå 
~lu:rkt mild nl komma i gang 
mOO pwn.IOJill.UlSM. 

\'i vil sat.k r• at uf\ i.kl.e ll'e 

-
1100 KOBENHAVN lC 

lobsiUTtl.Ogementer, dl't ehcr 
piarum skal være kombUlerede 
tUT&ngementcr over en u.tlllk· 
t'nd med både ...Ul cro... og 
asfaltlob V1 holbet .. t kunrw 
nn·ilcl11 det fllr'!'t.ll den 9. og IO. 
mOJ ll{l som planlagt også EM 
i rally-cross t )uh og ~od<'li" t't 
<Udste ~Dl i ,;q>t.em· 
~r 

ØSTERGADE 6 7 

TD.l:FON(Ol) 128730 

\ Sti snart p~t er god. 
k,>ndt nf unio~n . sko.! klub~n 
1 g!t.llg roed at •kal!P dr nød· 
' cndJgp sponsorer f01 l, liJ. 
'<l)'!bnnge d~ o nod' ""~ 
okon011ilike beggrund tor ar
ruogumantt'mr Der v il 1 hojf!o 
n- gnad , t-n d det har , æn-t Lil· 
fældet tidh~re. blivl' • <11.8C!t 
p1loko.l<' ~p<ll\SQl'V 

'1..,. ·"'" ,."1 "",. ... 
hlltup al D ;nr~lnnd 

t98r 

... 
-
-

.. -

-

• .. .. 

-
• 
• 
• 
~ 
4. • 
• 
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u"~''" øJ Randers Amtsavis 

8POO Rand('rs. d~n 1.9. MRS 1981 
lr\lldtanah·dJt adtn .;;;r .. 

Løbsarrangør giver op 
-motorklub overtager 
racet på Ring Djursland 

tak!m" og erfaringer, som mo
tolklubben kan trække pL 

tillældet at satSe kun p6 et 
par store. 

l 'l 

-•RSIBw -afdeling 
100 al de bede - O.laia• jer. Med andre •rd 
•!cfenlanclåe ~ d·aJre or bejdee nu p6 et 

a.,.-ne deltatJer l f IJNnd.l MDdai!reat~ IJerd.e efdella ·- ag 
-.. e111'0pmn--.ub l 'nu af l 

CI'ON p6 Rlag OJIIBiaacl. 7 
J:)e~ ~ lebelana 
m=Ugoea olie med ........... :m· 
Idet afvikUa .,._. ay • 
med " k gea lorqAr l bee' 
•~ - . indtil mc dr 
..,m tLI finlll.leteme. 
Oøt kotntner til at gj kvikt ' 
ringen l lllerl> end ~ forstan~ 
lde.t der l løbet af fem . ' 
skal ~ .. ·JkJ ~ timer del w v øa tO stAllt(rr med 

t.agolse af kONJtojer d 

- der ar
ldMI.ietfak 

~=-op t11 <160 HK .und: udl<tlø ., Djursland 

Omkrln1 00 reoo axna . 
blandt D]ur3lllllds M terer 
Klubs 400 m""'--· L~. Otor b """""llllllt nar f6ct 
a!nderne fuJrle med det 

rangemcnL Sidst på vin~ Ar· 
OVørtog klubben der . ~ 
egno rækker ,..,:.,_ 1 

8.Ull! 

kk 
.........,. en lang 

ræ o a! vore biflllllige bano. 
kcrere, bnle arbejdet med at 

lliTUigere løb på Ring Diltr8· 
land. Der er sAledes troflet 
aftale mellem klubbens lede: 
og benens ejer. Rene KClarll 
om, et klubben selv tiltet • 
lægger lobene i min~ det! 

1100 KØBENHAVN K 

ØSTE R GA DE 67 

TELEFON (Ol) 1287SO 

Udkllo •l Fyns Amts A vis 

.57(}() Svt'ndborg, g§~ JURI 
Klldt1lnc,vt~lse udto &MY"U 

------·----........, ~ , 

\ 

1/dlrl lø ., Aktuelt 
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l 
1100 KØBENHAVN X 
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TELHFON (01) 128730 

PEDERSTRUP - Ojlll8landø 
Motoddub skal drive Ring 
Djursland ved Pederstro p l 
s .,..o 1981. l modsat l.ald 
bliver der lø3eo mol.ad&b, før. 
di ledera> al banen gennem Ile
l'~! h, Ulrik Oksholm bar med· 
delt, 111. bon ~ ejeblikkelig 
vlll'&tll opgi,·er riDgen al oko
oomiske gl'Wide. 

Hvis alle brikker falder p! 
plads ved farhandlingsmøder
ne vil det blive andre tider for 
Ring Djursland med motor
klubben IICIID leder. 

l de i!;alkulationer. 80ID vi har 
udarbejdet, hD.r vi ikke regnet 
med indtægter fra et tilslru&
rantal al betydning. men til 
gengæld med et halvere billet
priserne i forbold til tidligere. 
Det vil sige, at det skulle blive 
muligt at overvære et motor
lob på Iling DjUJ'IIland i ·1981 
far ca. 20-30 la. 

IJ64 1\ø~nlra-vn. tkn_ f.3 JUl L-tMt 
1\fldunchel.le u4t:u asnr U ~l 

- Der skal Væn! forbendliags. 
møder i ..-eekendeo. men vi 
kan alleredl' nu SJgC. et. klub
beD og det anpartsselskab, 
som vi dannede for et per lr 
sidm. overtager driften, opJy. 
ser klubbens formand. Kjeld 
Ottsen, Scby. 
Motoddubbcn skal slledea 
O'\'ert.8jJe Ulrik Oksbolma kOD· 
!rakt med ej!!.lt'n ai banon. 
Reoo Koors, og det er o:umin· 
gen, at Ub:fk Oksholm skal tiJ. 
knytte~~ som en ~lags konB\1· 
lent., foo:ll ban hor m11111111 k.on· 

- Vi bliver nød t til at tilretæ
lægge ud fra, et der er andre 
ølumomi•ke tider end i de 
gode gamle dage, bvar der 
kom !len! tusinde tilslwere. og 
der blev udbetalt, stae smn, 
penge til km1lme, siger Kjeld 
Ouscm videre. 

M ot.orldubben har s!ledes en 
ide om at drive banen. så der 
bliver tale om en s1J188 sem
IDI.Inskudsgilde, hvor alle må 
være med til at bot:ale i førstb 
omgang og de)o et. evt. ovl'!r' 
skud i anden o~. VI vil 
Battll'l m.ere p6 at få flllre min· 
d.re, lokale 8poD50rer fr&m for, 
som det indt.il nu bar været. 

SIDI 12 LM._II 1 1. Juli 1981 

, 

- Vi er desuden ignng med at 
træffe eftaler om at kunno løje 
nogle omkringliggende lllll1ker 
Iil pzukering på lobsdagc. og 
deL ør vores plon, at det skal 
være gratis ol park8l1J ved rin· 
gen· Det. er u t lrritati.onalllO
ment før tfu!kuømc. ot d.e ekol 
a! med penge Iil parl<ering, fut 
de overhovedet. komrnc:r ind på 
ban.en, meo.G!r Kje.ld Ott:sen. 

·te j. 

Motorklub på 
sinhidtil 
største opga.,ve 

dre pcngm~8llllligø ln~ 
and: Dei ø kul bBrO løbe ro n d t., 
alger fonunnden for Djurs· 
lrulds Moi.Or I:Oub, Kjold G. 
Ott&cn. 
- Vi sknl lavo ot sp<>rl8ltgt 
konckt motorlob, ikke nndcL, 
slAt bo.n fn.st. 
Dot betydur for ek.se.mptl. at 
klub~n be:r faataa~ billctprl· 
Mr. dor 1lgger langt under, 
hvad l.iløkueme b6dc herbj~m· 
me og l Europa nonnall. rnA 
betale for al se motorlob Dl 
c.Uavare.ndu kvollwt . 

Oj~di Mol« Klub kom· 
- pl åD bldl.ll alvorlipt.e 
opf8Vt l IIIOI'pll dl«mid· 
daø, bvor klubbeD •IM 10m 
-s• .s IS. ald«-liDa 1 lwn· 
peom~l l 
rally~ .. 
l fortret ovmoc klubben. der 
bland~ IIlD• rnec!J.enimer c.æUer 

- Vi tw- eat pnæn til 40 luo
nm- for voune, IJ'II)t1S alla lxlm 
u.nd<•r 12 lr K6r plill lod. 
fortslilLhiT Kjcld G ()weo. 
PriMn w den .atnlllll 11' an.ll 

/ 
• 

på banen. 1\1.8\nle:me kan altai 
bevæg& eig rundt i depotAl~ 
blandt de mange spmndcndo 
kørere og d«rea vilde biler. 
Også p6 andro QIDiåder . hAr 
klubboms folk sat sig for at 
gøro d~ mere atlrakth'1. at 
lrotnmtl på Ring Ojll.J'llland. 
- Hvad er der ved at gA til et 
godt motorlob. hvis man ikke "IIli k.om.tne pl toilettet und.er 
c:ivillsenlde fDmm'! Ocrfor her 
vi llllt vor toileU>ygnjng i fin 
atand, sluu.er Keld ()u.<;en. der 
•·ent.er stort besl!g tU 8iJnda. 
gvna EM .afddlng t rally -cross 

dlænding~ne 
tog for sig ~· 1 'l \ 
• Hollæftd:eren Plet 
Dam holckl~ •ln tm.o.r i 
kampen om Europame
ø1eråabot l ralty·crosa 
for standardvogne etter 
Løbet 1 rir pl RiS 
Djuraland. 

OlLlillie vl:~t cndle han 
p4 en ottendepinds 1 11un· 
dQ,(OAI IQb, der ar can 
fjerde at l all li nlde11n· 
gt>r, men hal\l tidligere 
rcaulta ter har været al 
overrukr.nd~ rOde. al 
han be~ r"r den aumlc· 
de feratCJllade. 

Nummer 1 l rtr1da· 
ren• l•b tor atn.ndard· 
\'O~e blev 1vcnskeren 
Wlchael No1'tl.llrom 1 
VW 1503. mon.- Ma.rtln 
Schan(·he, Noi'J'C beaalle 
andenpladsen l 11n Jl'ord 
Escort. Pl tn<tteplad· 
øen kom a•·eu.koroJn Fol· 
ko) Anduroon. dor Jlgele· 
del korer F ord Ea(oort . 

l GT•IL!Uø~n dettor 17 
vogne, og vinderen 1 ecm· 

le b ble9 ll()rd · 
manden Ollo Arne5~tl' t 
'Porebe Carrl'ra. Han lå 
l•r lowt p! en !laln.1et 
tredlcp\Ads. NumTMr to 
t GT·kl~ blev d&n· 
økeren Egon Svanholt. 
der hldlll hu lløet pi 
en lemtepladl t cten 
nmledc apferei:M. 
rnen.a Andy Benin, d« 
ligger p4 en lamlet for • 
1tepladl J gir koØ1 !rid 
pl i. pl&Utcn. 

Ved Ilden al lDl·l•be-
1\G var der a.rr~t et 

natfonalt hib fot stan· 
d-.rctvorne. 

I det tiMSke løb deltOft 
9 'f'Oir!JO. Vlll4cr al dette 
kb blev Jergen BeJ)(blcr 
J Opcl Ascona. l'Jl l ,nJ Ole 
Sørensem blev Ull,mJ'Dør 
to t den øa.rn.me v~'ty· 
pe. På tredieplathen 
kom SVI!nd Are O~n l 
Ford Es<'ort. 

Man har tra lit~· 
ranprernes side forsøgt 
at !1 dette l~ til at tælle 
l kampen om Dan· 
marumealenkabet. 
mt>U Dan.sk Automøbll 
U n Ion. der sk&.l trrflo 
Algerolsen ht>rom har 
lkka l)j!sluuet str endnu. 

Udover l'lJanlerMt 
~b var dn ogal plads 
tll det lidt mcrø a!sla.p· 
pe<le, idet der bit'\' af · 
holdt en a!dfltlnC" l DM 
tor CIU'oell ~-Det '·ar 
den ~ ai lait 7 afdelln· 
rer. ot vinderen l JB 
blev Anders T . JeDllen. 
MdJ\11 WUli.un Nlelaen 
blevnOl'n'mer to. 

Der var 1 øvi'1Jt panllc 
Ind~ starten; Idet ll.on· 
trollArMI p! R~ 
l)jureleitd lerdag atteJI 
"u 'blQVCt ra.ml at el 
tynnedal~. tw~ 
bel• clc:t el&klrillu ·~ · 
ateØ1 var brUdt aam
Ølen. Det lyii.Uda tmld· 
IUtfd ledetøen at f1 ak&· 
derne udbedret 1 lø~l &t 
ll&l.ten; o~ le~ hw. 
alTtillet 1Hkn pnibfemer. 

c:h. 
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