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En af de ~tønte begtvenheder indenfor dansk bancsport. løber ar stabelen den
11 -12 JUli pi\ Ring DJursland.

hesteknefter. Fu.Jcti.sk er den
målt til 568 hk. men ved at
<a:nke ladetrykket i turboen,
er den kommet ned på 420
hk En hidtil uset motoreffekt
Det er fjerde afdehng of 1 denne gren af motorsporten.
Men motoren har også
europamesterJkabct 1 raii)'C·
ross. hvor det me,te af eliten kostet nordmanden omkring
200.000 kroner. Europamevil komme 111 ~tnrt.
~tercn i OT-klaslen, Olle ArBlandt ondet kan nævnes nesson. Sverige, i Porsche vil
den regerende europamester også vø: re at Onde i feltet på
1 5landvognsklasscn, svenDjursland, samt den danske
Skeren Per-Inge WnJfriduon i rallyerosskører Egon S~ran
~in Volvo 343 med en 16
hoh. ligeledes i Porsche med
ventilet turboladet motor. over 300 hk.
der sku lle yde om k ring 300
Sillinhelt kørte som den
hk.
eneste donsker nogensinde,
Men det er nordmanden hele europames.terskab.ucMnrtin Schanche, der kan ricn i rallycross sidlte å.r og
præstere de neste he5te.
sluttede på en not 6. plads.
Hnns Ford Escort er forMen kun få af løbene i
synet med en turboladet EM-serien agter Svanholt at
mot o r bygget ho' vcstty&ke køre l år, og deriblandt er
l akspe ed. Motoren yder 420 løbet på Djursland.
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Ring Djursland:

Cirka 100 korere deltager,
når der ~øndag afvikles 4. afdeling af europamesterskabet i
rally-<:ross pa Ring Djursland.
Hele den europæiske elite ~l
tager og ved siden af de to
EM-klasser afvikl~ der dansk
mesterskab i 2 CV-klassen -en
klasse der er s.'l!rdeles populær
hos publikum. Når ~lumstor
meme giver vaskebrætterne
gas. sker der nemlig noget.
Den danske elite f(lr det van-

ører
•
......M
al ycross

1

•ibn.;tcr. Jpr kor ..r btll t•l' tl.1nl tempo. a• de som SPr pil
næsten gl<:!mmer a t træU:.c
\e tre t

~IO fORSPOR T.
den
kommende wL~l.t!nd nøde>-

dtn , urop..;tskc t•ht t ralh r. ros., pA Rmg Diursi.Jnd
for dl l-..'llmpc on pom;s til
d• 'le~ .1r; Europame !••r,kab
1 wnholds\ '" Ol\ is.on l og
: Samllchgl er del optræk ti l
dl lob(•! tår •lølus sum Dan·
marksmi'SIN~kab~leb

og
\'il \·dcrligert' kunne
~kærpe kampl·n mPJiem ko-

del

rt>me.
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-

'iJ!J !lt

Rallycross v;v
på Djursland

Fører DM
l D:'\1-sammenhæng er der
noget at l.orc efter for. dl' to
roskildeascre. Flemm1ng D.
Olsen og Egon Svanholl. De
to fører i opgoret om mester·
skabet i henholdsvis Division 1 og 2 eller rettere
gruppe 1 og gruppe 5 over
1600 cc som del kaldes hcr-

denne sæson. og mens Ring
Djur~land ikke er meget
va•rd som asfaltb •nc IIl_ hjsmme. Flemming D. Olcg~ntllgt banerar.e, Sil er de~ sen kører i F or.d Escort RS
til gengæld \'rJ>Idigl god ttl 2000 og Egon Svonhoh i
ro Uvcro~s. 1 fjor blev der for Porsche 911 Carrera. Lige l
forsle ganR ofviklel et hælene p! Egon er Jørgen
EM -løb l rallycross på ba- Bindner fra Rucls Vedby J
nen, og ciet glk voJidigt ~~~L den Opel Ascona, hvormed
Bortset fr<~ at rallyr.ro•s l sm C.arl-Erik Christensen. Hoafvildi ngstorm nunder om bro. sidste år blev dansk mespuedwev. ~er det gtvet, at ster. Og i gruppe 1 t1T endnu
de i nternutionale lopl..orere, en roskildenser godt merl
vil gi\e publikum nogul at [remme. Del er Reni' Ha~e
se pil . Oet er farverige folk. dom.der ligesom Flemrntn~
der gar til sWh:l. som om de
fvsisk+J love kun gælder for
~!mindeligt

dod+Jh~e

o~

il.ke ogsa for dissa fartckl:t -

D. Olsen kører Escart ~S
2 ooo. Has kæmper i ojebhklr.et for en tredie-fjerd.eplods.

dom

skeligt, når de i standardklassen skal dyste med så stærke
kørere som Piet Dam, Holland,
i BMW 320l, Martin Schanche.
Norge, Escon RS 1800 og lille
.Per Inge WaJfri~son, Sverige
i Volvo 343 Turbo.
J GT-klassen ventes det alter
i år at blive østrigeren Andreas
Bentza der stjå:ler billedet. I sin
forrygende hurtige Lancia Stratos skal han kæmpe mod bl.a.
Matti Alamakki, Finland, Por-

sche Carnra og Olle Amesson,
Svenge - ligeledes i Porsche
C arrera.
Specielt GT-kl:usen rummer
s.å mange lækre koreøtjer, at
alene synet af dem skulle være
nck til at få mange bil-interesserede til at møde frem. Klassen byder ud over de nævnte biler bl.a. på Renault Alpine,
Alfa Romeo Alfetta Turbodelta os Fiat X 1/9.
fraox

SuDT ASFAL.T

BETYDERINTET
Asf:1lt.ens dårlige beskaffen·
hed hor betydet, at den firbjulede dansko motorsport i
Ar har mistet don ene af sine
Lo baner - Ring Djursland.
Men den kan dog stadig væk olligevel bruge6 ~il indkoring inden for mol~n>por{ t.en - nemlig rally -cross,
hvor der kore' ligE' megE't på
jord som på asfalt. 01( i morfCOn stAr Djurslands Mot.or
Klub som orrang-or sf fjerde
afdeling om Are!.$ europames t.c 111 ko b.
Klubben hor olltlrll.lf&CL rol·
len som arrangor J;ftt!t nl
saiTUirbejdet rnt'llcm bnneM
ejere og d<.' for~gllende s.~
ner~~orro.ngor Ulrich Aubortin Oxholm bl!'v nfhrudt. Ol(
rt halvt hundrt•de medlemmer har i den sen.-RlC t id
være l i ø k t ion f <>r ol llnrl' alt
klart til arrengrmrnll'l.
Der kommer omkring 100
knrere Lil xlll.rt, hernf hovf<lport.cn 1 klos.-.en for slnndordvogne, men en en .. nes
delt.agNt" i d t lynhuri igt'

loen fra Albert.dund. tilbeg ges alligevel en god chance
for at blonde sig i bm~n
om topplaceringerne i mor-

GT-biler har også meldt deres ankomst..
Der er ingen danskere med
fremroe i forreste linie i den
sammenlagte stilling. men
vort bedste kort. Kaj Knud·

~n
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Ring DjYrian't i t'\lnu.nl'p ull·
ver pl søndos s~ot for trun)pamu tAII'Skab i rally cross
8AITit danrnarkømee~rskabet l
:.! GV C'fON, l forbindeltoe rn00
dette pro~rram kan publikum
R ben til en op•·ianlng al fald·
ekærmauds pringMI-
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EM i rallycross pa
}ting Djursland
K.nn man !ol'CStille sig
speedway på verdensplan

om.plnntct til turt.o!J!Ob.il·
sport, har man et meget
godt billede ar, hvad der
kommer til nl s ke på Ring
DjursLaod ændag den 12.
j';ill, Omkring 100 af de
bedste danske og udenLandske navne bar meld t
deres deltagelse i 4... afdeling ar årets europamesterskab i rnlly-cross.

Den specie1Je løbefortn tå·
sammenligning
med
speedway på flere mAder :
Kvik afvikling af de enkelte
beat og en hårfin konkurrence mellem 2x4 kørere ad
gangen. iodtil man når frem
til dagens finalister.
At det. kommer til ot gt\
hurtigt · i mere end en for·
st.and · er helt sikkert.. Lø·
bene begynder kl. 13 og iod·
til vinderne er fundet om·
kring kl . 18 ·er der afviklet
mere end 70 starter. De, der
holder på startstregen i da·
gens sidste beat er helt sik·
kert kørere. der kan deres
kram bag et rat og som ved,
hvordan mon styrer biler
med op til 460 HK rundt pt\
en yderst vo.n.skellg bane
med bratte skift. mellem et
lost. underlag af grus til h6.rd
asfalt.
Omkring 60 rene amatører
blandt Djurs lands Motor
Klubs godt 400 medlemmer
har fået hænderne fulde med
dat.e sportsligt set enorme
arrangement. Sidst pt\ vinte·
ren overtog klubben, der i
sine egne rækker tæller en
lang række af vor e hjemlige
ba.oekørere, hele a.rbejdet
med at ø.rTangere løb på
R.ing Ojursla.nd. Der er lruf·
fet en ofLa.le mell!lm klub·
bens ledelse og blUlens ejer
om. at den aktive klub selv
tilrot.tel~r lobene i mind·
stc det.al)er. Med andre ord ·
nu arbejdes der på et belt
idealistisk grundlag uden
andre pcngomæsslge inter·
esser, ond den ganske en·
kelt.e: · Dette her skal løbe
rundt. VI skallave et sports·
ligt korrekt motorlob og ikke
s por mere. Det betyder for
e ksempel, at k.l ubbø:n h.o r
fast.sat billeLpriser langt,
lall3t- under. hvad tUøkuøro
rundt i Europa oorma.lt ml\
ler

bct.nle for at ae et lob a f til·
svarende kval itet. Og som et
krydd eri po de indlagte pou·
ser vil der her væro opvis·
n ing i fa ldsk ænnsu dspring
af medlemmer nf Aarhus
Faldskærmsklub.
· Vi b ar sat b illetprisen Ul
kr. 40 for voksne (incl. parkeringsafgift og p rograml.
mens alle bom under 12 Ar
går gratis ind . Prisen er den
samme overrut på banen.
M lUl k IIll altså f r i t bev æge
sig rundt i depotet b l andt de
monge speen dende bilnr.
Også her e r vor motivering
den sam.me: Vi vil gerne vise
folk motorsport af virkelig
topkvalitet uden at ru dem
økonomisk. siger bestyre(·
sen i Djursla.nds Motor
Klub.
Også på andre områder
ba.r klubbens folk sat s ig for
at go:re det lidt mere attrak·
tivt at komme pt\ Ring
Djursland. · Hvad er der ved
at gA Lil et godt motorlob.
hvis folk ikke kan tisse
under civiliserede fonner,
spurgte et jordbundet besty·
relsesmedlom · og sil smø·
gede hele arbejdsboldet ær·
mcrøe op og rest.nurerede en
noget forsamt toiJetbygning.
Regner man alle hestekræfterne so.m.men bos de
anmeldte racerbiler, ville
milli nå et tal, der kunne i m·
ponere selv kaptajnen pt\ en
jumbo·jet. Det gælder specielt klasse for GT· biler, der
pt\ Ring Djursland ventes at
blive så omfattende, at man
for en sjælden gangs skyld
kan give mak.simums·polnts
for ploceringeme. Det kræ·
ver nemlig minimum 1.6 kø·
rerc !.li start. i klassen, der
sidste å r vnr st.ærkt domino·
re~ af AndreliS Beotza. Øst·
rig l en forrygende hurtig
Lancia Slrntos og europs.m.est.cren Olle Aroesøoo fra
Sverige i en ikke mindre
barsk Porsche Cnrrera. Specielt Porscho er on megeL an·
vendt vogn l GT·klll8seo ,
men også andre spændende
mærker koouner til at gGre
s ig gll.lldcnde: Renault Al ·
pine, Alfa Romeo Alfotte
Turbodelw, Fin t Xl /9 · kort
sagt. biler. som man sjælden~
meder på londcvujen.
Udbuddet ol spa-ndende
bilmærker er lnngt mere ve·
riero~ i den egentligt st.on·

d ardvognskl assc. H ru- ken·
der vi allesammen m odel·
lorne. omend gcnnemsnit.e·
billisten nok ville få sig en
grim
overroskchw.
hvis
han/hun plu dselig k om b ng
rattet i en For d E øcort mod
420 H K under hjelmen.
St.andord vogne:
L Piet Dam, H o llfUld,
BMW 320i. 40 points, 2. Mnr·
tin Schnnche , Norge, Escort.
RS 1800, 35 point.a, 3. P er
l.nge Walfriedsson. Sverige,
Volvo 343 Tur bo, 82 point.
GT-vogne:
l. Andy Bent.z.a, Østrig,
Lanela S tratos, 26 poin t, 2.
Matti Al amll.kki. Finland ,
Porsche Carrera, 19 point. 3.
Olle Arnesson, Sverige, P or·
sche Carrcra, 171-i point.
Norroanden
M artin
Schanche og svenskeren P er
I nge Walfr iedsson dominerede sidste Ars EM·serie, så
det er noget af en overr a·
skelse. at hollænderen Piet
Da.m nu forer konkurrencen.
Helt sikkert kommer løbet
pt\ Ring Djursland også til at
dreje sig om de. tre. men de
ma.nge anmeldelser rummer
også outsidere. både kørere
og spændende biler. som
man bestemt ml\ regne med .
Blandt de danske kørere bcr
man specielt fremhæve Kaj
Knudsen. Alb<>rtslund. der
nu har fået virkelig fart. i sin
hjemmebyggede Volvo 343
Turbo. samt Flemming Ol·
sen, Roskilde, der l en Ford
Escort RS 2000 har vundet
årets første to D M ·afdel i n·
ger. H~>rudover deltager bo·
vedparten af dun dansko
cally-croøs elite. Mango har
fået lavet virkeliR konkUr·
renclldygtigc biler. men d e
fll.r hænd.orno fulde mod en
række udlændinge i virkeliR
skruppc biler: Per Engøeth,
Norge i Volvo 343 turbo (266
JiK). Horbert Brcitencdcr,
Østrig l en speciel rallycros~
Golf med 16 ventilet moLOr
{19G HKI. Rulph Wilhelm,
VeatLysklllDd i Fiat Ritmo
{1.30 HK). Swfan Olsson,
Sverige i Opcl AseonD 2,4 li·
Ler turbo {330 HK), Gunnar
Kit-tclson, Norge i en Ford
Escon BDA {250 HK). Ole
Bjom Jorgt'nscn. Norge i en
ChcVTolt-t Co.moro (460 HKI.
Uinnnrt Ljund. Sverige i on
VW 1303 turbo {300 HKJ
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Lækl<ei6idsken
på Djursland
... J:o'or elskere a! motorløb
byder Ring Dju rsi8Jld 1
da!; pA en virkelig læk.kerbldsken.
Det sker. når startskud·
del kl. 'l3 lyder for det for·
sLe rally-eross- lob l den ~
afdehng at årets europa·
mesterskab hvor der l all
deltager omkring 100 ke ·
rerc 1 de mere end 70 lob,
der atv1kles på fem timer.
Som del ses. kommer
del til lll gA stærkt. Ugesom i :speedway del tager
der ~ gange t kørere ad
ga.ngen. og der køres på
en bano. der s.klfter mel·
lem grus og hård a.sfaiL
BAde s lnndardvogne og

GT-vogne stiHer op 1 delle
le b. der a rrangeres a.C
Djunlanda Motor KJub,
og eller de tre (o ra te atdc·
llnger at europamester·
skabet forer hollænderen
Plet Dam hos s tandard·
vognene,
mens
Andy
Bcn t:r.a. Østri g. ligger l
spldaen m ed slo Lancia
Slralos bos GT -vogne ne..
Blandt de diUlllke kore·
r e, der har m u lighed for
at gøre sig gældend t' er
Kaj Knudsen. Al berts·
lund. l Vo lvo 343 Turbo. og
Flemm.mg 01.8en. Rosldl ·
d e l F ord E s cart RS 2000,
d er ha.r v~ årets første to afdelinger l DM.

Ol( ffillDI(Il. Dl..t.Lgb nut~.

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

P4 Rrng Djursland blev du
sondOI$ køn en afdchns af eur&p3mestc,.,.~4bc:t
i nally·cross.
5.000 1iWtucre d pt. og de s4
blandt ondet. at drn reg.-rende
carop4m<:>1cr. Per-Inge WaJ.
fridslon, fra $\enge Slllda& bar

sin nye motor.
blev:

problc01cr med
Reult~tcmc
l

A..fl rule, 51-•oø"...:
l. Mrchacl Nor<hi.I<lm, S\crige,l
VW 130J,

2. Monin Sdt:~nebe, Norge,
F ord Escort.
J. B6jc: C'art.s<Jn. S•~rigc, ,

Volvo J ~ )

A..flnalf 12. dl• lsioa,
GT·>'OfM !

l Olfc Amesson. S..cncc.
s.: hc,

1

Por·

2. Eaon S•11.nhoh, Roskilde. i
Porse hc.
J Andy Bcntz.a.

Stratos.

Owia. i wcia

l

Rally- •

er m tpændmd•
form for mot«øport. ~~ kn

b

limlieilt

øalll.lru!llllg:n~

mfld

Ha en aitDAtloo 1
kart e~r starten pi A-.finaleD
n d øldstl! m E M-alddlng pi
Ring D jiir'al.&nd . ForTIIØt den ROen europamtøiu, Per \
l oge Waldfrid.saoo. Nordmanden M arlin Schapche ydtnt dl højre.

epeedw~.

rig. IA!lcin Stl'lltoe, og OUc
Amesson, Sverige, Por8cbe

Cftm:TII.
Af CMig.o ep(Crldende bllcr i
GT·kltwan knn næviiØII (\e·
n.oult Alphirus. Alfll Romeo AJ.
fetta 'I'uri'lodolta og Fillt XJ/9,
Foruden EM-løbene kmlll dcr
<>gAD en nfdoling l knmpøn om
det danske mosOOrakab i 2 CVCI'095e.

Flyvende hollænder
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på Ring Djursland
Den nyvende boUemder. Plet
Dam, BMW 32IH ba:r oven-eskende lagt sis l øpid.!len i
kampen am europam11Stmikabet i rall;y-croee.
Men )4:9 i hælene på sig har
ban &lds\e års n~ et og
to, Per Inge Waldfridsson,
Sverige. Volvo 343 Turbo, og

==--=::=::::::=:::"::::::;:;;__
;::

Martin Schancbe,

N~.

Ford

BDG 1\J.:bo.
Piet Dam bar Ilet 40 point i
de u-e kmte a!dolinger. Schanche 35 og Per lngp 32 point..
Der e.r sAledes lngt op til et

~

fcnygende l"llCB, nAr disse tn>
stjerner sammen med dun 11Vrige europæiske elite p~ &mld.og
sætter hinanden stævne på
Ring O'jursJ.and for at udkæmpe endnu et slag om de værdifulde EM -point,.
Danskerne fir i.kb et ben eller rettEre ildn• et dæk til jor·
den i dette stærke selslrob.
Kaj
Knudsen, Albertslund,
Volvo 3<13 Turbo. og Per G.
Hansen, Ringsted, Vaw:hall
Cbevette HS er vore bedste
bud på en rimelig placering.
A! stærlce udenlsnddre navne
kan n.æ"<"lll!S Per Engseth, N orgi!, Volvo 343 Turbo, Herbert

Udidtp al

8900 Randers, dtn

Brett.enodcr. Østrig, VW Golf.
Ralph Wilht'lm, Fiat Ritmo,

•)\lldtana1Yf!l~

Stefan Olsson, Sverige. Opcl
Aseona Turbo. Gunnor }(jt.WIsen. Notge, ~ BOA. Ole

vv.·

d~togere.

•

1O JUlJ Jll

udtn U A'fl t

_.............

Bjørn Jørgensen, Chevrolet
Camaro. og ~nnarl. Ljund.
Sverige,
1303 Turbo.
Den lillden EM -klnsse. vogne,

bar 17

Randers Amtsavis ..

Billliner vandt
DM-afdeling

Et impone-

ronde tal set ud fra den kendsgerning, ot der kun vor fem
anmeJdel'-!Cr ved EM -afdel in·
gen i Finland.

GT-koreme har virkeligt noget
at kæmpe fC)r på Ring DjUM!land. Der skal nemlig væ~ fl&ro end l5 k~re til start for a t
der kan uddeles ma.ksimumpolnL Er der under IS halv-

l

Jergen Btndntr, KOMO, vandt

J. afdeling af DM l RsDy-Cross
på Ring-Djursland i Mekenden.
Jorgm Bfiiimer V1Uldt alle tn
Indledende heats o& \·andt også
A-finalen .

eres pointskalaen
GT-klassen domi~ i år som
sidste år a! de to forrygl!nde
hurtige, Andreas Bentzn, Øst-

1 den samlede stilling er Jergen Sindoer nu på 2. pladsen •
efter to 2. pladser og en l. plads.
Nr. 1 sammenlagt er Flem ming
s. Olsen. Roskilde, i en Fo rd
Escorl.
Næste a fd eling af OM i Rally-

Cross

ko res på Estming i Vesttyskland den 23 . august ·

.,.1

~--------~-----A------~~--~

Y l'(
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EM i rally -cross

· -

•

Hele eliten deltager

Omkring 100 af du boos~c dan5ktl og
udt•nlandskr navnt> er 1 eftermiddag med,
når flinR DJur ~lon<l 4lAr som orr8nl(ør
af (j ~rdo nfdcUn~t uf Europn.mestt:1'8kab.-•
l rally -~ross . lldov,•r din e to klust'l'
koros dor ng•A dan~k mcsl~r~kob i den
populæn- 2 CV ·Ct08b·klasso.
Hally -croes er en siol(~ spcoedwny
omplantet til uutomobilsport . Honon ~r
megi'L van8keli~t med bratt.to ~klfL mt>llom
et lost undt>rl1111 11! ø:rua til hArd nsfnlt.
De l'nk~lt.e hcau afvikles med 2x4 korer-e
m1;d ud~kllning. Der køn!a i en OT-kla5sc
og en alllndardklnue. os i OT-kluscn
~ tilm~ldingcn sA stor, at man for cn

gang skyld ko.n give ma.ksunumpoams
Det k.nn kun lade si.g gON. nå.r der er
over l r> kort' ro tUrneWt.
l denne GT-klas~e er Porschc en mcger
anvendt vogn, men også Renauh Alpine.
Alfn Romeo Oll ~'in t bruges.
St.andnrdvognklusen er mll(!t'l omlat·
Lenda med omkYin):f 60 deltagere fro ni
ttlltioner, men som l OT-klas&>n er dot
ikke alml,ndellge mol.orer, btlern~ rr
ud!!tyrot med. Blnndt ondet kan mon 1

st.nndordkliiSsen mode en Ford E9Cort

moo ~20 Hl< .
Det er hollænderen Piet l.>11m, dl!r med
40 pnints forer st.andardkiauen efr.er t,...

ard~lin~r lornn Martin SchaiU'ht, Nora~.
3~. og Per illlt~ Walfrifduon. Sverlg.-.
med 32. D~ ''orde to sid~tnævnr.e kervre.

dl"!' dominert-df kL,~sen l sidstt' sa"son.
l GT-klos!ll'n ør det Andy Bentza,
Østris. som forer med :.!:i poinu fonan
Matti .A.Iamllkkl, Finland. moo 19. og Oll~
Amus110n. Sv~rist- med 17,& poinU.
B~ate dø nsko kort hos atlladardvognene er Flommmg Olsen fra Roskilde.
som har vundet de to fome DM -afdelin~~ OpA Kaj Knudaen. Albertslund.
har 4lfr alvor fået fart i ain ll.lemmebyr·
aede Volvo 3•3 Turbo
ora
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Udklip",

Jyllandsposten - Morgenavisen
,qJ60 VIby J. , clttll
W:lldr•nah·elt.t ud t.n aue•er

KTøtle.U al<.ærTM betl/Cln ikke ad
neoak11emc pd Ring D;nuLand l Qdr.

~et

Rer

duk~er

et par Slllki«>T' ud af
Foto: Torben StTQ~~er.

Krøllet eller ej
AJSten Rudi Trnnnaen

l

lands-Ringen og Ring DJursland, kan overleve på længe• Der findes Ingen tilskuer~ re sigt, stadig åbent. LederIaUe på de danske motor- . ne af de to baner er Ikke l
5p0r1abaner. når blot kvalltvivl om. at det knn lade sig
teten er l top- og drama Uk- eøre. og de bor hver sin loslæn bete tld.en lurer. Det var ning, omend begge som hoRlng Djursland et godt ek- vedfortllål vil satse på kva.Usempel p6, da d.er sendag tet.
blev lært EM l rally croas.
- Men stort aet au\ vi erOmkrlq 4000 betal=de tilkende, ot v1 er yderst modtaslwere var mødt op trods gelige for gode Ideer, alger
resn og blæ!lt ved arrange- Ove 'Ibomaen f.r8 Djurs Rllce
mentets start..
Aps. Der er pla<U tU 10.000
114 motorsportskørere tilskuere på Ring DJursland.
Inkluderet 17 l det muntre 2 Og øelv om dette arrang~
CV c:rosa - var kommet Ul m=t øandaynllgvia løber
D:lunland, og de mange tilnmdt med aponsorhjælp, er
skuere mc. virkelig god un- fremUden usikker. :Jeg tror
derbo!dnfnsl aDo klasser.
dog, vi kan overleve ved
Mest imponerende var fortsat at lave o:notorl.øb, som
fightenlEM-serlAmS division v1 laver l daa. Med etorc lnl tor SUUldardvosne. bvor ternalloru>le navne og den
rally c:rou bilerne l enkelte forbundne
trpændlng. VI
i.ilheld.e var tunet til etlrun- havde 100.000 kro~r på
llt! yde op til 450 hest.olaæflwnt. og do kom n.tcm.. Når
t.eT. Sclv om Ingen danakere
Ring DJurala.nd til efteråret
:formfledo at bl.ande q l top- tår natalten renoveret for to
strldcn. kunne publ.l.lmm vir- mlllJoni!T kroner, vil vi ogsl;
krUs leve med l topopgøret ~p~erene~w~
mellem Piet Dam fru Hol- Lob.
land l BMW 3t0 I, Martin
Med 11æ110natarten var det
Sclumcke tre No1'1!e l al.n Es- ualltkert, om der overhovecort RS 1800 og endelig aven- det akulle køres roc:e ptl Ring
akcnm Per
Inge Wal- D}unland. De tld.Uge~ 6ra
fr!ed.uon l sin turboledede lli'l'IUI&Ører bavdo glvet op
Volvo 343, d.er pl.a~rede aiS med en gæld på 60.000 krodenne rælckcfol.ce.
ner. Så tog lnitloltvr\go og
Hos CT-vocnene, hvor d.eT ent...alostlake medlemmer a!
oga6 blev kæmpet om EM- den 484 mond store DJurapoin1.. var Andy Bentza tre londs Motor Klub eogcn l
estrlg l 11n Lanela toneangi- eøen hånd. Man glk l gong
vende !oran Uatty Alam.llkld med ot samle 100 kronea~
lra Fonlond l Porsche Cnn-e- ler aa.mmen til et onpa.rtaelra og Olle Arnenon fi'"D Sveakab, og 60 mand teøncdo 111
rige l en lianende vogn. Dan- l alt for 32.400 kroner llltet'~>n Egon Svanholt opnåDlt~n Raco Aps. vor en reo.llede Cloe en enlrolt beataejr 1 tct. Og de 60 mand er do
a1n Poncho.
dagUge ledere.
Økonomlen var d os det
Banena I.'Jer Rene Kours
bredGl samlnletomne mellem
tra K.øbechovn, del? f6r t1
de l alt 70 .tarter pA Rlng kroner pr. tillkuer plll5
DJunland.. Ca ~l v om arr~~n 10.000 kronl.'r pr. leb l erund-

&e"menlet

·~

akønne<lc!a
selv, llt.Ar
II\)IITprnAiet om de to dnmJre
nutumob-U.po:n.abaner, Jy'l-

at kunne b vUe l

q

lkyld- entreen er 40 kroner
pr. pereoo over lll6r - føler,
at der må ~ ekonornlsk omlæanin8 tU blandt kørerne,

• • •

d~r fortant skal kunne
k.ørj.:s intcmnUonale lob l

hvla

Danmark.
- Koremes Indtægter skal
atA l torhold tU antallet a!
tllakuere. Sondogens prrotn.ielrum vnr cirka 30.000 kroner, var d er kun kommet
1000 tllakuere, havde det set
sort ud for erro.ngercrne, slgerKoors.
Budgettet tor aondngena
løb var 100.000 kroner. De
30.000 vnr tll p•·æm!er, '10.000
kroner var til forsl.luinger og
o!gttter.
- S Iltkerbed koster pe~e.
er kommentoren tra J olul

Lundbere, der som fuldtidaJob bar arrnngementerne pl1
JyUilnd.a-Rln.gen ved Silke-

borg. Der skal byggee om
hele tiden, oa !orsll<rlngerne,
aorn de udenlandsk~ kørere
må kræve for at rejse Ul
Dti.IUlUlrk, bllv'!r lltke bUllgero.
- Men Jea tror stadig pi\,
et drulak autosport ilnn ove~
leve. Blot tror jeg, at man må
kofi.Qentrere alg og sotse
hårdt på enkelte store arrongemenkr med atore o.lo:nont kendte navne. Sldate
1\r ~vde vi ved vort grand
pr1x med blandt andet Sterl.lnn Moaa 7000 tilelruere l silende regn. Og donak motoreport kan med n11vn.e aom
Jobn Nlelat'o. Kurt Tbllm Ol
Th>lrklld Thyrrlng efterhAnden v!M finget lnternaUonalt. Dem vU jeg toraoge nt
pr-entere ved vort grand
prfx l 6.r.

- Men den deg, jt>g foler,

Jea er ved at miste

gejst<~n,

bolder jeg op, ll.uller Jolul
L14:uiberg. Endnu bAr les C~1«! aat penge Ul - 011 med et
PT\'8f'll.ID. som er budgetteret
Ul 2711.000 kroner W 1\reta
art•nd prtx, torekommer dot
da vlat ogaå, aom om jeg at.a~ voek tror på danak mo-

tol8porL

Og eJ Ul te hop nwd bogenden bUvCT deT

IlL
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PEDERSTRUP - End ikk~
et t;rnnedalii!J i dornme<Umtt

l.-dlrø

D.&l Q

tim~

f.-

.wuo

hindr<- sutter~'en for
MO)C.or Kl~b. der
-dag øt.Od rør afviklingen al
lnlnne

Ojun~hmc!B

ljud~

&fdeliog a! europome.~ i ...Uy a'CMIII " '
Djursland.
lru~tallatiOIU!I'
bl~\'
1'6rlleLII
eddagc.. men eD trofast. !flAb
ubejded11 brJe nllt!U og kno·
o e m~de kla.r Ul st.art øondag.
Otl IWDJile R)aldt eL ~Jdt·
bold med b\llldO'U'rc, 110111 mis~·
te rydde barlen ror vnnd ~ft«
et ILIIlvl hundrede mlllimet.N
nedbor l nattens lob.
~ 3000 ~ilakucro rlk derfor
fuld VWUlli for pcngl'nC. Der
mnngledo helter ikke hverkon
dnunatik cllor spomding under
afviklingrn, dels af SUJndnrd·
kJaS&Cn med 60 koro:re, d~l.s nf
ld88Sl'n for GT-vogna med 14
kan:re. Dcltag1!rnntllllct her
skuffedo dog, Idet Hi er mini·
mum.akrovct for nt labl.'l kan
give mnksumumpmnl.. Men tro
afbud i sidste ajebtik hindrede
dewt.
Dagen blev domineret af uden·
larKbke lroni"C. men danskc.n.m

RiD.

køre S"ig h.elt frem t.ll t.ncdjopl.ad.&en.
Division l for standardvogne
blev vundet af en outaider.
svenakcron M ikacl Nordstmm
i VW 1301. Han flll'tO en t.iJ.
bogetrukket t.llværelliC under
tidkørslen og satto så alle eejl
til flnalem~. P{l o.ndc.npiadsen

Egon Svnnholt l sin Pol11Che
Carre"ra fonn/lede igen at gøre
sig greldcndl' i dlviA!an II.
Hnn opnlsedc c.n srunlct anden·
pind~ i A-finalen efter den tid·
!igere europamest-er. S'Venslt&ron Olle Amc.saon i Pol'SChe
Oll og med dm regerende mosLer. osLrigorpn Andy Bentza i
Ll\ncill Stmtos pil tn!djqllad·
sen. IInn køn.e \øvrigt en formldabei finnlc, idet hM kort.
efter st.nr't.Cn bii!V kort. ud af
banen og derefter fonnåede at

-

kom sid5t.e m mester. nord·
IDAOden Martin Schancbe i vel
nok den hidt.il hW'I.igllt.e Ford
E8cort 8(11. på en dnn.øk bane.
Det var ventet. ot danskoren

J

.....

HH kæmpe& l et af hu.W>e pi.
Ring l)tu.ra~And.
Kaj .K nud5CD i ain Volvo 343
t.urbo havde gjort sig gældende. Men det var ikke haM
dag.
Uden for progra.aunet kørtes

et ekttra fmAillhnt for de utunede vogne l gruppe I. Det
blev vundet af Jcrrgm BindDer
l Opei Aseona foran Ole Sereoscn. ~edes i Opd A,..,...• og
med Svend Age Obeo.. Foni
Eecort. pil tredjepladsen.

-
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Djurslands Motor Klub
laver igen
løb i september
En auoce11fuld debut • glr
har givet Djursland Motor
Klub mod p4 tih·ært>lsen
e<tm lobsllrrangor. og det vil
hi lses utvivlsomt med glæde
tnden for hele den fire- hjule dr donske motorsport.
Som konhet facit hgger
d et l}('mlig lillen-de nu fut.
at der igen hli~r lob pl R mg
Djursland den 12. oa 13. !!t'pI.Uilbcr.
- Om ~ondagen kor~r vi
tt~on roUy-ci'06S - bl.a. en
afd~ling af det nordtyske
meøtt>rskllb - men dagen
for bl1vcr d er asfalt lob, idet
"' nl kore i allo standard·
vognenea DM-klllaur, ••ger
en af hovedmændene bo.g
gå.nldagi'Dll EM -afduling i
rally croas, ~ Thomstln.
PA g-rund al asf'altenø
dårlige beskalfonhe<l var dt't
ikke ~ntct, at dor ville bHve
kon Mfaltlob l donne ø.æ110n.
- Man det for hold bli\·er
!Jragt i orden Inden aepum·
ber, JJiger Q\·~ Thomsen.

2'-'00 lil!lkUt'rO 8A (g6r 100
vogne kll!'mJ)fl om Europa -

mestersknbe-point i de to
kln&at>.r i rally cl'08ll.
Iltloasen for GT -vogne var
en dans.ker i hoj grad med til
al prægl' begiwnhcderne..
Det var Egon Svanholt. der
sluttede på en anden-plads
eftl'r svenskeren Olle Arnetiso o, og det 1>1-tocl for s~-an
h olt avancement fra en f•mt.e til eD tredieplads i d en
snmml'nlagte stilling.
'T'il gcngæld kunnt >ngen
daMker hamle op med de
stærke udlændinge l atandardvognskltisrn. Ht>T skete
i ovrigt det, at sidste A.rs
Europa· mester
Mlll'tin

Schanche fra No~ i sin
Ford F.IJcott RS l SOO , igen
0''t'rlOIJ f.:>l'l'!l('pw~n Mm ·

menlagl..
Det ekot.e 1 kraft al den
andenpl&ds, bon opnåede p4
R in g Ojurslt~nd, fordi dton
hidtidige forende kon!r, Piet
Domm , fra Holland i BMW
mAtte nojes med en nJendep·
lads. Vinde.r al ølrødag~ne
afdeling blev Mit"hael Not·
lit r om fra Sv~r•!:"

l

l

l
j

20 Aftenavisen RoskHde Tidende Mandog den 13. juli 1981

EM-rallycross Ring Djursland:

MOTORSPORT: For Egon
Sl'anbolt fra Øm blev EuropamestersLabslnbet i mllycross pA Ri og Djursland i wGekenden en triumf på
hjemmebane foran et velvoksent publikum. Han sluttede på eo fin andenplads
sammenlagt i dagens kørsel
og fik et solidt pointtilskud
til opgøret om EM-titlen i
denne sæson.
Allerede under de indledende heat blev det åben bart. at Egon var særdeles
godt konmde. Han var på
forhånd optimist efter den
megen regn forud for løbet,
fordi banen ' 'BI ble\' et fedtet.
Det betød ganske enkelt. at
del så kom mere an på korofærdigheder end pA hestekræfter. Og Egon vandt lo
heatsejre. l det ene heat befandt roskildenseren sig
tilmed i front foran to tidligere mestre. Olle Arnesson.
Sverige og Andy Bentza,
Østrig samt den megei hurtige finne Matti. Og danskeren bevarede roen. Han
vandt det heat.
Han nåede frem til A-fin alen. og da finnen Matti under alvildingen af finalen
kørte i stykker, så var det
mellem Egon og Olle Arnesson. at det bele slrulle afgøres. Svenskeren. der ligesom
Egon Swanbolt kører Porsche 911 . var b u rti gst. og
vandt, men Egon sluttede
sammenlagt som dagens
næsthurtigste i Division 2 .
E1 virkelig godt resultat.
Forud for løbet blev der arbejdet hektisk med at fil tin-

gene op at stå. Uvejret gav
næslen arrnngo:reme alle do
handicap. som tænkes Lan.
Et lynnedslag spolcredfl do
elektriske installationer. sA
bl.a. tidtngnJngsmateriello~
var sa t ud øf spi1lot. og de
voldsomme rognskyl salto
dele af banen under vand, sil
der få timer før starten måtte
laves hurtige dræningsarbejder.
Men det lykkedes alt sammen. Og de 6000-7000 mennesker. der troppede op for
at se på bataljerne, fik noget
for pengene, selvom dartnåske var lovligt longe pallser
mellem nogle af heate-ne.
Men hvad, del vejrmæst ige
forspil var også en barsk BIfære. sA det må nok komme
arrangørerne lidt til gode.
Kørernæssigt blev der l ttlle
tilfælde ikke sparet på krudtet. l Di vision 1 blev der ~Aet
til stålet med somme ildhu,
som i løbene for GT-vognene. Hollænderen Piet Dam.
som inden starten forte H.-1'.
mistede sit greb om titlen,
da nordmanden og den tidligere
mester,
Mattin
Schanche, i sin Turbo·Escort fyrede maskineriet af.
Han blev dog fulgt godt til
dørs af dagens overraskelse.
svenskeren Michael Notdstrand i en VW 1301, d er

kunno h11mrn e si11 l ot forrygende tempo. Og da svenskeren var hurtigst ved •!ligene i starten of finaleh oatet. s~ blev det kun til en
andenplads sammenlagt for
Martin Schancho den dog.
Han og Nordstrand k11rte
closcrace helo vejen til mdlstregon, og nordmondon kan
da i dot mindste troste sig
med, ot hon nu har overtaget
foringen i EM-sammenhæng.
Bedste dansker i Di vision 1
blev Kaj Knudsen fra A Iberislund i en Volvo 343 Turbo.
Han nåede frem til C-finalen. Jørgen Bindner. Ruds
Vadby. Flemming O. Olsen.
Rena Hagodorn. begge Roskilde. Ole Winther og flere

andre nåede ikke videre fra
kvalifikationsheatene til de
tro finaleheat
Resultaterne:
Division L Michael Nordstrand. Sverige, VW 1301.
Martin Schoncho, Ford Escort Turbo, Folke Anders son. Sverige, Ford Escart
BOA. Trediepladsen mil toges med forbehold. fordi
Andersson muligv is tillmgges straflJoints for tyvstart,
og i så fald bliver dagens
nummer fire, Bor/·e Carlsson, Sverige. Vo vo 343
Turbo. nummer tre.
Division 2: Olle Arnesson.
Sverige. Porscbe 911 , Egon
Svanholt. Øm. Porsche 911.
Andy Bentza. Østrig. Lancia
dam

E~on Svenbolt fik skrabet no)t]e ~ode EM-points hjem
Ring Djursland i w~ekcnden. Og i tilgifl fik ban det st11n

publikum p~ tæerne aJ begejstnns ove.r duellerne med.,..._
Andy Bentza.

Kaj Knudsen,
Albertslund, fik fyret
god t op under sin ra ppe
Volvo 343 Turbo, men
dog ikke nok til at nå
videre end til C. linalen l
denne omgang.

Lokalplan - hvis staten
overtager Ring Djursland
Hviø Mididjurs kræve udtøbejdeJ~
Djurslandø Spec:lNørbejdereko- Al en lokalplan.
~ l Kol.lnd skal fl.yna til lUng Specialarbejderskolen hAr lejet
Djumlaod l førblodelle med en sig Ind på Ring Djur~~la:nd,
•
eventuel NtaUg ove7ta8et.e af hvor dor foregår kørsel.se.kt:ivlbygningerne og banm her, vU t4ter for chaufforer.
Lejemålet udl.eb her l sommer
dH i!eJae t.ek.o.ltik udvalg l
men der opnAcdcs d~ngtlllg
ikke enigbod mellem erot og
indeb.tiver, fWNl KO<uø, om
køb al faciliteterne i PederSil'Up. Lt-jekontnlkten
blov
derfor forlamgeL i e~ halvt cl.r.
11! dor blev tid tlJ at llfklaro
fOBkelUge spøtgsm!l om ok<>
DDmi.

PEDERSTRUP.

Det

1ft

kørselaakt:iviteter for ch4uff<>
rer ikke forogt15 væsentligt i
forboki til de nuværende. Og

ifo.lge amt.svnnvæscnets ene-.
Ding, som bløv tilkentlegivet i

derefter flyttAlS fl'11 Kolind til
Pedcmtrup, vil der blive tale

om e:n ændret anvendelse også fordi der eftm- planerne
så skal bygges mere til t l'lldenltrup. Men telmlsk udvalg
er IIf den opfottelao, at projektet ik.ko ~ for at vW.e blive
omfottot al mllj~.
lovnn. 6A.fre.mt de fremtidige

olrtober 1979, sil indebærer do
ikke godk80delsespligt i henbold til miljobeslcyttelacsloven.
Udvalget har imidlertid indstlllot, at e.nl.ægget:s tUlobsfarhold o..t1darøs med henblik på
godkendelse at en svenroel
06dsivni.ngatil!adelse,
som
eventuelt kan indarbejdes i
den roviderede !l(lildovnndsplao.

&ml:8orldt4ktkontorot,

aom bar !M!Ddt en skrivelse til

Midtdjurs Kommu.ne mod anmodning om a~ give ~
~t for Ari>ojdsmo.rk.0dsuddannelaer en principiel udt.alel-

1100 KOBENHAVN 1:.

se l sagen.

Hviø

lftiW!n

ØSTERGADE 81
TELEFON (Ol) 128130

køber Ring Djurs-

land, og Spec:Warbejd.e:sk.oltm

('·t•''" ,,

O jur:,land
.
klldtan 1 l,,.lsr

ud~u

d~n

atlA••r

2lt AU&. 1981

)
1100 KOBENHAVN X
OSTERGADE 67
TELEfON (Ol) 128130

""'·~· A4f
u~u,.

øt

..

,.".

• I(U ....

\'cstkyslcn-Sdr .

2 5 JUl! 1981

' dr . drn

Rlldr.an•l .. ~l•• o cbo ann•r

... Lil'-1

o

NH-race _pa
Ring Djursland
H ADERSLEV. Motorklubben H adcrslev måtte sidste år
anyse en planlagt klubdag på
Jyll:~nds-Ringcn. For ikke at
komme i samme 'ituation i år.
er arrangementet blevet henlagt
til Ring Djursland i stedet, og
der bliver ikke lllle om en enkelt klubdag, men om en hel .
weekend, hvor motorklubbens
medlemmer kan di!iponere over
bonen: MH indtager Ring '
Djurs land frn frcdng den 31.
d s. til søndnt~ den 2. august .
. Vi har vn lgt at lave en ny
form for klasseinddcllng. og
den skulle give mulighed for
mas.~cr af race. Der b liver naturligvis præmier til de bedste i
l0bene, men frem for alt får
medlemmerne mulighed for at
hyggc sig med hinanden og hele
familien. Der er gode camring-muligheder på banen. forta:ller Jorgen Degn. MH .
Motorklubben
har
og.s4
planlagt en go-cart aften på
Skrydstrup Go-cart Ring. Dette
arrangement afv1ldes den 12.
august. Der bliver kort t urnenn~ i lighed med de tidligere M.
K lubbens n::este biloricnte-

ringslob afvikles den 24. ougost
med start på S•mmcmedvej l
H oderslev.
Mil har i fir ud'llt noate vandrepokaler til de medlemmer,
som klarer sig bedst i odenbys
lub. Efter halvdelen af sæsonen
forer Tonny Lund og Kr. Salrkær i ka,mpcn om POkalerne
med 33 POints. Derefter folgc:r
R. Oeertsen og Tom Sorensen
med 2S POints og P. Jacobsen/
Hel ge Throne med l S p.,
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Lokalplan
R.
f or 1ng
Djursland

200 radiofolk
til DM på yn~
Djursland

411.(

~tlDTDJURS - Tclmlsk
ud\''ll.lg t ~1lclt4Jurs Kom mune hiLI' medclelt AJnt4.
arkS tekt.lcootoret, at det
anses for nødveDd.lgt, at
der udarbeJde• en l&nd mn.e-lolcalplan for Ring
DJilNlland, bvis moto"Pba-

n••ii'iili!):gct skal bruges W
andre rormAJ, og der sknl
toretages yderUgøre byggeri.
Baggrunden
er
planerne om atatcma køb Il!
m otorbanen og de nuværende bygn1npan]4lg, tor
at nytte Djunlands SpeclalarbeJde1'11kole tro. KoRlng Djursland.

Und W

SkoJen

er

etterMnden,

øom dens aktiviteter er
blevet udvidet betyCJeUgt.
kommet l klemme lokDJ.emæ.u!gt mldt l Kolind by.

De tørste t.arbandllnger

mellem etaten og banens

ejer,
gro&serer
Ren6
Koorø, København, førte
l.kke W noget. lmldlerUd
føregår der stadig forhandllnger.
I nogle Ar har Spec1DJarbejderakolcn på lajebasl.s brugt motorbanen tll
køreteknl.sk

tor J.astbUchau!føTel:'.

UDd.ervlsnJng

og

lankbU-

l

Djursland Privat Radio Klub
armngerer sancl.ag den 30. nugust uoffic.ielle danske mester·
skaber med deltagel.5.il fri hele
lande~Mesterskabtime har
karakter n! et orienteringaløb
med start rro Ring Djursln_nd, .
Der bliver bile om et radiopeJlelob hvor deltagerne ved
hjæl~ &f walk.ie-telkies. kort
og kompas skal ~jlo sig
på et antal poeter, 80ID vil
være fordelt over Djursland.
Kørerne vil ikke i forvejen
vide, hvor i omridet po5tAlme
befinder sig. og hvor lang ru~n ar. Mesw bliver den kl)o
m. der finder alle poøw- efter
det mindsæ IIIlLIII kQro) kllo-

in?

root.e.r.
1 forbllldelao med mest.erskabcrnc uddeles pokaler og præmier t.!J de bedst p~Acl'..rod~.
Der ventAJs rundt regnet WO
vogne til mestørskabcrne.

Utn ~sussrl

Læ

-de er d t

. A

-. ~

.......

•

penge
ae er ørsel
1~0 ··he~Je•· tæmm.:t i k01e-

rcn pa Jen h' d~ Ford E.scon
,teJicr med 160 l<.m/1 hen Jd
lar..;<iden på J~·lland nogen.
D~l yd~r merc. som 'ar del .:n
~:cmpcm:c~ 1g tmv;erm. der
ble' ,Juppct lø' p~ banen. men
Jet .:r n !:t~'\ l~<,, Of \.C'd "•h'm·
•ncn« ~·ddcr VenrLvsscb en•:sle
'.l<crL "''.:r , ,J n ~b' t. Per
C ••hen. P:.nJrup.
!bo h:.• mart '"er J·· manr·
lu~stekr ,\::ter ~ h u ud .1~1 u l
n.t:•le ar ~l <kulle h.Jidc ~lyr P:i
hele BO sf ~lag...:n. Per ( arl>tn
er en ;.t Je beJ\te rlll'Cr~.,r~r,
Da11m:~d. ~an prl."l.tere i ~tan
d;HCI\<OJZOC. &J'UI'JX l .,. , på •>·

- Ra~er kM:;d har dårl ig., ''!1l'år herhjemme, ~~ncs Per CJrl~n. Er man tU.e unglad og
eJer af en million. bliver der
3ldng pen!!c at heme ior en
damk ra1..:r~urcr. Det er i
udiande l »&a<>cn br::enJer• .
m~n \'il man' .e re med Jer . ~l:rl
m~n væ re t'ldSII!Iet pt't 111 levt'
• et kuffen u& det går tUe,
no.r m .. n h.n tJntthe.
Der

~r

over !to' eder

ikke

pen~~ i dan~ ~ raccrkur~el . Ol)
d~ fa:rres1c h.u råd ni o1t kur,·.

h• ·~ t kkt det er l< r "''gie gode
>P•ln,or<r. lmu.Jier!td .:r ot•r
og'~ publtlum krr'e rnJentor

f«hbane
"Il dter alt a1
10\"~rløb, og den rekl.uncm:w·
dnmmc, l.an h~n nå ~ti \ldt, ~~
<~:~~ •ærdr ;.f at \.'t're ~ron,l\r
der 1kle er mt"rc .11 her 1~ r • daler. l ri all h~ld ll.lr )eg en
D:.nm.sJ k. Per Carl<en l1ar chef, tlcr 'Cl\ Cl in!CI\'\\Cr\·r l
ncmlq at l•ml!ang,re~"'a rcl.
ra\"erk, r,el, s~ (ur h~nt ,"l d•:l
Rin~ DIUL;oland 1 den høJe<.rc
1l..ke kun et srørr,mal ""'· h\l·r
!(ruppc herhjemme, gruppe S.
mange der :.t'l l>Mo!J \·llil\ net
der et lur tunede >land.,rdP~• ;rJeu at hrleu
~l'8•1C .

l

Pe~ l'arl~n er
hojralerlo~brikkcn

lngcrchct pil
Dant3\
1
PanJrup. Hans chel, John Jen·
sen ejer b ilen. som Per (Jr!~cn
1-.orer r. u~ h;lO l'oclaler drift(n.
John J,·,r.cn CJC r dc,uden den
Porsche ~ ,CJ, ,,,m Per Ca rl sen
haller o~l ,l..ulle koret næste år.
l ~r l'oll\cr han efter ni 'and~yn
lrthed c!Jumark<mt'>lcr 1 de
'JoftKrclk b:~nel.,t>. ~uh el h'l1
nr.1ngler f111 af~orchc11. og hH
a 'inde t>ehowr P.:r Carr,,•n
kun :11 t-oh\'<:' nr ~ elkr J i lol:>cl.
l de ,,ff•.:rdlc In!:> er lun f••r
<>1--''lrU•.:t p.\ en ddt f)erdepl,,,h.
le~
kart IJI-.u<k ik!..e
l.,lmm, \'idcrc 1 ~rupr< l • .
fMt,t:l lcr l1an M~n tar selvfol~~1• · no •!t' .. rnt>itioncr. men
n.lr n1Jt1 er ah~lr~t fra at ~ure
1 1kn
1 udluudel, må
rnan l k "~ 1ilfrcJ\ meJ d~
\Il~:\.,
•kr l>~d~' en hcrllJcmrn,·. l r 111.111 n:wt Ii l tor>
1 ·:ut'l"' ), J•'· .;\ bn man tHc

'''''t "''

a
~vmn•c

'•Jer. Jt"c h.1r vundet

et løb 1 dcnn,· klas~< v~ håber
1cil tolgch~ JCil ~ng"l\~ erh<er·
'er
J.rnrnar~smeo.tcr<kvbet
Dereiter ~or,·r man l.un for :l!
gen' mJc de1 ('l~ fordt det tre>ds
.dl .:r h...-Jr;:- .11 køre end tuue
Jt , ... r.\, n.'11 nu det :11 ~rJde
b.11 et r.•t er en, ,tor, IH! For
ncnse~c ''''Id er det • h\erl
•.1IJ 1~ l.. t [), • ~o, t.: r 4(1(1 l. r.
.t• ,l:lk np • Jo: o.t ..:r,Jk kb
[ •·r~t.:plnd>t'l> !!i'er 9vO l.r ,
In" d~r .:r ~~~)(l uh~u<·rc, del
ll;rlv~,
J.:r .:r 1000 u l·

"'l>

,J,.U<'I C,

0$' f'C1\I\Cill'

er

>k.ltlC·

phgug.: lirlen 'lår t ~5.000 Lr ..
''ir tkr er '·el Jritt,udgifu.·r t'å
2 ~ .000 l. r ..lrltt . 'i uden <'Il
'l'••nwr l.unn<" J<!! rLI.o: hJ\C
l hret rk1.
l'er ~ ,,.t-:n .:r "Il år. H .111
lllbrJ"t< \lllt.' f,•f>!C fem oll p;l
'>J<•:llJIIJ, l""r han, f.1r h.tlde

<·'

Y.Jl'rt , l ~;l'ldcndc

r•

,~)(;.,er

1

1'~5o

>olOI mo>ll>~·

ll}tte-Jc la ·

1111hrn ul \ :nJ,\Ss.-1.

m~n

her-

meu blet;n!~~ IOh.rC\\c.'"Jl rl1
nh."IJr-.l't.H 1 1k~.t:. I ..~r og ~'""li
~ut..~r tlli.IP~o-'\ t l ru!)\ t: r ~llllHC'n

'·''-kr...·n, O. hun ~t,(.t L. ,.,g
WII)N 'r fil h.<i:>tJ lit; btlllf.!
m e~. r to~· '"" d~• ~ure, \-.;ndub
<;~ '"·'n J~!! 11 k 1-."reL,.. t.
b~~\ ndle IC~ Ol cd fTI.IIWH~J''-'
\etnc ' 1!. vandt ,,urr Jel "''td·
J V< ke meo.ll'r'l.ab f'" t,~llcr l'er
Carl~ n s~mth!if >.u 1•'1! r !:~:re
'llnl Cl. ,ptJICill l John Jei1\CIIS
r~dwl.•trelntn•• • Pandrup, ug
"'r fxllt> :rlrt·r~s>C Ivr motor1

' 1'""

re,ult~• ede

'· .u John

10'-l',h:rctk j en l·"'rtf L":~1rt R!'
11~~.1.
J•· ,l.ullc il.ore !:>.t·
ndC'b 1 l 1'l1 7 ~~~ JC~ li.:en, u l
at l0rc \(~J <k olll•
l~>h.
liH>r der er t1hl.ucrc t•a.
P.-r ~ arhrn hat all! n~ han
,t,•rre uhdJ men l•tkn l:lr
t>uk 1 1 hverr l•lb. ll,rn LU.:II~~r
.• !dos f'J. ~t d~ t 1. ..., g::& .•ah.
~·~ f.\mrlt.·" '"" l:ert Jt k,,..11ed

''"n

.,n. .

IIJI" hdl tl(f,IJ>IIIIIICII< lr<ll'h

Htlcre >C HMn er JO ·roJ, alt
u..hl\ ret meJ alk I.Cill.l'IIIle
"!..ker h~doi,>r~n>luhnmr.er. n~
hil Jllt (\l"n uahtCICf\ \I.}IJ.
tn.:~l.er Per t <~rhen lt•r tHerl
i<•h t t>r.IIIJstU.er dfJI).I
~------·w-----------

l
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--+~----

Det er udelukkende I)'Sten, der
får vendsysselsk racerkører til
at fortsætte mod et dansk
mesterskab og siden mod . .. ?

Tekst
Kirsten Lind

Foto
Preben B ~ ltzer
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Bilimport
fra Kina
Danmark har fået endnu
en bilimportor. Det er Rene
Koors, der har tmportl•n af
de ostrigske Scmpcrit dæk,
og manden, der også f:'jcr
Ring DJursland.

.. -

Ra lly-c ross:

Nu går han ind i bilbranchen. omend det er en noget
speciel vogn han sysler
med. Det er nemlig l'n kinesisk terrængående vogn,
lavet i Peking og vognen
bærer s:tmme navn.
- Men der er vanen tro
problemer med de danske
myndigheder, så der bllver
sikkert ikke noget af nr ~jdct her i landeL Det gor
der derimod nok til Sverige
og Norge. Forelobig har jeg
fået importrettighederne u1
Skandinavien, men også i
Tyskland er der mteresse,

i ;t(

Herning--kørere
helt til tops
1100 KØBENHAVN K
ØSTERGADB Sl'

De to 2 CV -Cross kørere fra Herni~g på
henholdsvis samlet anden- og tredieplads
Hernln~ to dellogere l det
donske mesterskab l 2 cvcross har klaret sle not i den·
nc sæ:.on Men de har oaså
noget at leve op Ul 1 Jagten på
D:\1-placeringer efter de sene·
ste år:; udm:2rkede pra:~taUo·
ner
Cunnar Nielsen. der blev
dansk mestt>r l n or. llgeer
ener dem rem forstelob 1 år
på en samlet andenplads med
arbcjl'! skolle"nen hos Cllroch
1 n crnLng, William Nielsen.
lige 1 hælene William Nielsen
har en samii·L tredleplnds, og
han slu ttede l fjor pO. en SIJm·
let fjerdeplads
Det bliver Ikke nemt at
ho le r t mC'5lt'r~kub hjem·

men

er begge optimister.
:o;l11er William Nielsen. De to
Herning-korcre \'il koncentre·
re sig om at \'ære med l top·
pen. når de to sidste D!\1-aJde·
hnger kores. Del sker 13. scp·
tcmber på Rtne, I>J,urslaod oe
20 september pa rnedu lsbancn !Sæby.

TELEFON (Ol) 128730

\'l

Begge korcrc gor brug af ,·eltJente vogne. Deres 2-CVcross biler er tre-fire :\r gam·
le men stadig i konkurrf:'nce ·
dygtig stand Jlovcdsponsoran
er fra HC?rning. mens klasse ns
ho vcd;;ponsor. Cltro<!n i Dan·
mark. har en præmlcpul]l' på
1 alt. 4s.ooo kroner pll. hojkont l
denne l>æson.

Udklip a/

Herning

F~lkeblad

7400 1/mlng drn,

lt. SEP. 1981

•

Klldt-a.othili_e uden u.•••r

.

"

...

oplyser Rene K oors, dl!f'
bestille tre vogne for l måned siden, og i lo~t ai fire
uger holdt \'Ogcene i Farum.
- For at få dem godkendt
her i landet skal der foreUggl' en masse papirer, og
det kan jeg ikke fil i Kina.
De siger at de oplysninger
jeg onsker til de danske
myndigheder er at ~tragte
som
f~brikshe:nmeJig
hedt'r, siger Rene koors, der
er kendt for sin store interesse for netop terrængående vogne. Han har i flere
år samlet på fire-hjulstrækkere. l de næste fire
uger er han U:wrigt på ferie.
men ferien går dog via
Tyskland, hvor en del intl.'resserede firmaer skal
have møde med Koors .
kc

TJ,...,.,ga . . .ptember 1981
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Danske IDestre i Rally
Cross kåres i Perstrup
PERSTRUP - Dan!J1JU'ks Ra·
dioø t.idUgere sporlBredaktør
Gunnar .Nu o·Hansen har øagt
ja tU at medvirke som s peaker
pA Ring DjW'Siand ''ed flnalen
i daommiuuneøt.erøkaberuc l
Rally Qæs llBDdag d e.o 13.
&epWnbcr.
Ud over de danske mesterska·
ber t.æller lobet også en afde-

ling a.f det nordtyske moster·
a!W>. Rally Gross-specialisten
Egon Svenbolt forer i kampen
om begge de åbne most.eni.k8·
boer. Han kurer i Porsche Car·
ret11

og overreskede ved euro-

parne3tel'!lkabs-afdelington
på
Ring Djun~Lilld den l:!. JUli
ved at besætte en andenplø.dll
fnnut den nuva.;rende europa·
mester A- Benl:za, Østrig.

Blandt

k~

i standD.rdvog·

ko.n især noteres en kamp
meUem to jævnbyrdigo kørere,
Flemming D. Olsen 1 Ford
Eseort og O le Sllii"Cn..oen i Opel
Aseona Der bliver også delta·
gelae af den tidligere rallykører Jørgen Binder i Opcl Ascona, Poul Holck i Ford Escon..
Ole Vinter i Audi 80 GTE.
Reno Hagedorn i Ford Escart
RS 2000.
l tunede stand ardvogne kom·
mer
nordmændene
Ragnar

M

Forsberg, Jan Guldbrumisen
og v•'ternnen Kjetel Bolneset,
alle 1 Ford Escort. På den
hjemlige front stilles der for·
vent.ninger til KAj Knudsen,
Albertslund. som komm~r i sin
hj~=byggcdc
Volvo 343
turbo. Den minder rokrusk om
de sve.oske fabriksbiler, og han

Poul Hok:.k, djaralænd.lng, der
ou bor i Esbjerg. hnr her an i
et tidligere rally c:r'068·1Bb på
Ring DjW'Sland . H= stiller op
på &ondAA.

har fun det &in stil. sA der nok
skulle være chanær over for

de rutinerede nordmænd.
Finalen om de d.an!ike mester·
skaber tegner w at blive n
spændende opgor. ikke mindst
fordi eo lang række tyske k&rere ,.il med i legen, flere al
dem kend~ fra forende positioner på de europæiske baner.
M an kommer heller ikke til at
savne C'itroen ZCV-klassen,
hvor mindst seks kørere 1 øjeblikkeL har chancen for nt blive
dansk meeter. Bredden er i At
større end nogeMmde. og
blnndt fuvarittenw er Kurt
Scharfe. Tomrnerup. og ~lo
gens Jensen. Kolding. da- forer i konkurrencen forud for J(Jbet. Andre kandidater til tit·
len e r Gunnar og W~litltn Nid·

S<Jn. Herrung. samt Frilil Jen·
sen, Horning.

1100 KØBENHAVN X:
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GUDnar-nNuu må
klare sig selv
Speaker pdRing Djursland ved rally eross-finalen
- Danmarksmesteren, der skulle hjælpe,
er rejst >med iorkenen(t
Slm®f ettermiddag kåres S
dallmarksmestre 1 ~
cross på ~ui'Sland.
Fl.naDstcrne skuDe ~oWg
bl\ ve høJt et ord med på ve-

Jen at navnkundige Oarl
Erik »Burlonn Krl.!itcnscn,

Uandcst, der sidste år vandt
det cncøt:o elanske mm~tcr·
sknb. d <.> r \ 'tlr udskrevet l
don.ne m otcrspomgren.

~-'DM-finale i
tfllj

rålly cross
på Djursland
Ring Djursland slutter i
cross sæso-nen med DM·fina.le, og •·ed
sammt' lejl.ia-bcd lært's en af·
deling af det nordtyske mc·
st.ers.kab.
For publ ikum er (('bet
dobbelt spændende, ad et
rnlly
c:ross·spedø.listen
Egon S v11nholt i ø jobllk.ket
fører i kampen om begge
åbne mesterskaber. Sva.n·
bolt, der kører Porschc Car·
rera. hnr i år oplevet ekstra
hård konkurrence, idet såvel
dansk som nordtysk mester·
skab er kort som åbne lob.
Ved
Ring
Djurslands
EM -afdeliog 12. juli overraskede Egon Svanbolt alle
ved at be.s.æue en 2. plads i
GT·kl a.ssen foran den rege·
rende
europamester,
•Andy• Bcnt.z.a, Østrig. i en
specU!Ibygget Lancia Stra·
t.OS. Et rø.ll y cross·mestcr ·
skab på hjemmebane vil af·
gjon være populært.
Bl11ndt kørerne i swndnrd·
vogne - såvel tunede som
utunede · vil interessen især
samle sig om de to arvefjen·
der Flemming D. Olsen i
Ford Eseort. og Ole Søren·
sen i Opel Ascona. De to gav
.......-.; a. hinanden •kamp på dorene~
i EM·afdeli.ngens national·
klasse r p! Ring Djursland
12. juJi.
Men der bliver også lejligh ed Lil ot beundre dygtige
kore:re som den Lidiigere
rally-korer Jorgun Binder i
Opcl Aacona. Poul Holck i
Ford Escort, Ole Vinter i
AudJ 80 GTE. R.cnll Hagodom i Ford Eseort RS 2000,
samt de.lwgernc i de tunede
atan.dll.rdvognc (Gr. 61. Her
er den I..Onenngiven.de on udlænding, nemlig R.ngnar
F orøberg, Norge i Ford E s·
cort, hans landsmand Jan
G ulbr11ndsen, ligeledes l Escort, for s let ikke ot nævne
en n f de norske veteraner pil
Ring Djursland. Kjetel Bolneset, der og86 er Escortkører. DeL bliver d1sso er·
farne korcre, vort ltj~mlige
trumfkort Kaj Knudsen, Al·
bertsl und, skul spilles ud .
H ans hJemmebygged e Volvo
343 turbo begynder oftorbånden at ligno do svens ke fo briksbiJ~r i lo('knisk hen·
seende.
Naturligvis sovnor man
billler ikk<.> den popuJærc
Citroen 2CV klo.s&o:, hvor
w~dctr"f1llly

l

Men st.dnn sku!Jc det Ikke
gA. Carl Erik Krtat.enscn reJser nemlig lorsdng morgen
til Saudi Anibien tor nt ti l·
træde e t job som koMlelslcdel" l tlrmnol Mon~rg &
'rhorsen, de r o.rhejdl'r med
N stort projckll nrurhE'den at
Dam man.
Dermed kommer Djurnlanda Motor Klub l bckn<'b
for en medkommcnmtor l
dommerU\met , hvor klub·
folkene har enga~:erut Gun.
nar »NU« Hansen 110m speaker tor en dng. DN var mc.>nlngen. nt Carl Er1k I<rlstensc.>n skulle have suppleret l
baggrunden med sin vldl.'n.
Han har ikke sc.>lv kort lob l
år.
- Det havde I.'Ife ra været

•J~< a< modo G"M~

spænd ingen aldrig t idligere
hor været sto rre for en fi·
no.lc. Mindst seks kørere bar
i øjeblikkeL chancer for at
bL ve dansk mcst.er. l lu' har
klassen oplevet en bredde
som aldri~o: for. Favorit er
nok vb&demanden frn Tom·
l'n('rup .. (ban er faktisk bede·
mand ol profession), Kurt.
Scharlc, eller Mogens Jen·
sen. Kolding, der i øjeblik·
k et forer konkurrencen. An·
dre bud på titlen er de to
Heming·kørere Gulliler og
William Nielsen eller F rits
Jensen, Hørning. Pointfor·
s kollen er så lille. at drama·
tikken, der normalL kendetegner klassen, er hel t
ker denne gang.

j

-

Carl Brik Kri8t6Mon • Korrimer fklw til
titel Hl en anden.

Motorsport

E gQ1l Svanh.oU- favorit
tGT·kUusen.

Igen, sJger Carl Erik Krlstensen . Sidst jeg talte med
ham. var jeg kun 19 år. Han
' ' u__• __
vn_r_ I_H
_ o_b_ro_ for at fortælle

om en finnlekamp l landspo.
kalturnertngen, hvor jeg var
med til a t slå Hjørring.
- J eg har Ikke tjent to ·
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En a! vore dygtigste rally
cross-korere, Egon Svanholt. Ro3ldlde, har store
chancer tor at hjemføre sit
forste elanske mestesl"Skab l
rally Cl'OS!I med sin Porsch.e
Ca.rrera. Sva.nholt har været
vtrkeUg stærkt kørende l år,
og foruden at !øre GT-klassen t DM-turne ringen, forer
han også klassen 1 kampen
om det nordtyske mesterskab.
Blandt
standardkørerne
er Flemming D. Olsen, Roskllde, favorit, men han får
hård konlrurren~;e tra både
landsmænd og en række
stærke
udlændinge.
Det
samme gælder KaJ Knudsen, Albertslund, der l en
hjemmebygget Volvo m
turbo skal mode stærke norske navne som Ragnar Fors.berg, Jan Gulbra.nsen og
Kjet.el Bolneset, alle t Ford
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mo.nge penge herhjemme t
det aldste drs Ud, så nu må
Clrmaet ligge undordrejet
indW bedre Uder, mens jeg
tjener en fast løn nede t ørkenen, W1øjcr den populære
motcrsportamand.
Hans
Unna handler med diverse
udstyr W motDl'8'pOrtsbrug
- ogllåbeleracecvogne.
Som
danmarksmester
vakte Carl Er1k Kristensen
sidste år røre om.krtng
DM.finalen. da han truede
med at 88.Ve s1n pokal arldt
Igennem og på den måde
Jl)delec mesterskabet med
Aage 1\f.athlasaen, Viborg.
De to var ret uenige med
Dansk
Automobilsports
Union, der kun havde udskreve t t!t samlet mesterskabt rallycross.

DM·flnalen på søndag er
det andeta løb, som anparts.
selsk.n.bet ~>Djursra.cec selv
arrangerer. Løbet er åbent,
hvilket betyder, at kørere al
alle natlonallteter deltager.
Det tæller desuden som en
a!deUng a! det nordtyske
mesterskab.

9 SEP, 1981

udrn annor

riB

Storchance
tilSvanholt

Aarhuus Stiftstidende
8000 A rht,S dcn

ae •01JC'rdrage•

Escort.

•

Danrnn.rksmesterskabet
f.or Cit:roti.n 2 cv-klassen ka.n
bllve Iltgjort på Ring Djursland, selv om det kun e r
næstsidste atdeUng. Den
nnvnkund.tge bedemand tra
Tommerup på Fyn, Kurt
Schll.rfe, er favorit.
h.ela.

t l,
l
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RlN~ b;L.rsland «fviirler~thor

gen sidste DM -afdeling 1 rally
crosø serien. Flemming D. Ol ·
sen, Roskilde, har .st.ore chancer
for a t vinde OM i gr. 1 kla:IStln.

Udkliu af

Dagbladet
4000 Rosklld~. dt'll _

\ 2 SEP. 1981
-

r

---

Tysk danmarksmester
I nyvende sW vandt denn e kører et af de tre
danske m esterskaber t r ally cross. der l går b lev
laceret på R lng Djursland . Det Interessante ved
~top del te m este rskab er . a t den danske mester
er vesttysker og hedder Harald Oansch.hof . To
andre danske m estre var dog utgtlge danskere«
_ m en det er altså hvad man oplever. nAr løbene
fra gang tU gang e r å bne ror udenlandsk deltagelse.
DM-finalen blev noget ar en marathon-toresWJlng.
Læs slde 16.
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OM O-Rører
fik sølv i y~~
DM rally cross

~ det~ m~en

Regn truede
mea at stoppe
DM-løb på
Ring D j ursland
Vejrguderne
rt1

tT

d.nl&ke makke·

for arrango·rer al ud~odør-

100l'111Dg~meol.t'r

l

Donmark_.

~de s tore m~ngder
n<:d fra blmlen gjorde de og!IA
Uvtl rnfre end surt for Ojllr11·
land Molo.rklub ve:d olvlklln·

Vtd e.t

mideLog helt at aflys.. løb<>t.
rtllln efter on snak med koreroe
og en ændring of bo.ncn, b løv
lllll.ll wugc om alll.gcv~tl al ol-

IJ<'O

vlkle DM-finalflll
Der bl~W kåret t.rø danske mestro vod &øndagcns løb. l klasfiOO over 1600 ccm gruppo 6

Klubben ovcrvcjodø l går for·

blw Egon Svanholdt, 0b:l. c.n
suv~ mcswr. I gruppv &-

ol si~ oldeUllg øl DM l
r..Uy-<r088 p å lUog Ojl&r11Wtd.

mudder blev

der kørt friek l.il l DM ·fino.leo i
nilly-a"OBII pil Ring Djurølø.nd .

klnsscln under 1600 ('('m blev
den

ve:~u.yskc

koror

Bodo

Hmt.kopp dnnsk meswr. og
endelig gik DM·tiLien • gruppe

l+ ·kla.i!M'n l.il F1=ing o.
Olsen, Roskilde. Most.cnskabcr·

nc var åbne.

2 CV ·kllUISt!n blov vundet of
Kurt Scharf.fll, To!llmerup, ft>-

Gunnar NlcltMln, Herning,
og FriUI Je.rucn, Homlng.
Der blev Imidlertid IUICI.Jogt
protest mod Kurt Schnrffoa
mot.or og goorluL,•o. og bilen
b lov ~.~~geL Lil kontrol bOl! Jysk
Teknologisk l DBULUL
l gruppe 1+ ·kla.qsen blev Olo
Seron.scn, M orke nununnr t.ru.

111ll

Jørgt>n Blnd ner. KOMO , vandt
sølv l sin Første s æson som ruUy·
cross kørtr eftrr Flemming D.
Olsen f ra Ro~klldt. Argørelstn
faldt på Rlng Djursland.
KOM~,·de en lille
chance ior at 'tutte ~Iht. men
så <kulle Flemming D. Oben udgå. og det <kete ikke Raskildekoreren vnndt derimod afdehn·
gen og dem1ed og'~ me<ter..ka·
bet, men~ Bmdner ble' nr. 2 i
k.la!>l.en 0-3000 cc gruppe l +
SamtldJg h3r en række af
klubben> 0\ nge medlemmer væ·
rtt til Philips-feJden 1 Vordins·
borg. h' o r fjerde nfdehng af
Manøvre-pro'erne blev k0rt
1 kla$~e :! vandt Jen~ Peder·
~en-Grethe
Lnr~n.
Slagebe,
med 1068 )tk. for:tn KOMO·
lhc>ld•et Jen; Jensen -Anne Grethe
Jensen me-d 1083 seJ... Nr. 6: lvu

Timm-Frede Hansen med 1163
sek. Nr. 7: Troels Christensen·
Henning Meinchc- med 1168 sek.
K1'bse 4 blev vundet af
KOMO-holdet Ib Frederiksen·
Knud Berg i Escon med 995 sek.
!';r. 3: Kurt Hansen-Jens Nielsen
1 Escon med 1070 sel>. Nr. 5:
B1rger N1elsen med 1096 sek.
Også 1 klasse 6 satte KOMO
~•s p.1 fomeplad<en, 1det Ole
Jen\en-John Nielsen i Talhot
\Ondt med 1045 sek. foran Leif
Ntelscn·Annette Pedersen 1 Escort med 1055 sek.
Det vM også tæt på KOMO\tJr 1 l..!~st 7. som dog ble•.
'und et n t John Frederiksen·
Annell<e Zobel!. Næm·ed med
1056 $ek. foran K OMO~ Erlins
Han<en-Otto Moaenscn med
1064\ek.
to rbtn )

.. ::::; se

•

Flest . tyskere
til
DM-finale
Betydelig udenlandsk interesse
fordet sidste danske rally eros s
bar

Djurslrulds Motor Klub
mærket en Vll'ldlg udr nlandsk interc!!Se for stmda·
gcn.s Dl\1-tlnaJe l mll.Y cross.
der ltørcs på Rinl:" DJUrsland
kl. u. Klubben bar flere tyfoko e-nd d.llruikc ruunoldel·
ser, nemUg40mod33.

Årsagen er ret enkel.
DM-turneringen har vrorcl
kørt som Aben tumerLng,
men samtidig er finuJen en
aldolin
al det nordtyske
mesl~kab, den aåknldte
)•Estertngf'okaJ&.
J alt har 79 kørere anmeldt

Motorsport
sig W løbet, hvor S d&n.øke
mestre skaJ kåres. Desuden
keres nroslllidate nldeltng ni
danmn.rksmcsterska.bet l 2
CVeross.
Mestcrsknbsk.l&sseme
hedder henhold.øvtø gruppe
1 .... samt gr. IS under og over
1600 ccm. I gr. l• er !D.vorttten den Udllgere formel
1600-korcr Flemming D. Olsen. Han forer med 60 p.
foran Jørgen Bindnor (45
p.), der kører l den rege. rende drulBke mester, Carl
E rlk KristelUlens vinderbil
frn sidste år, en Opel lvJ.
conn. Ftre kørøre kommGr l
kamp om 3. plaelscn: Poul
Holck, Rene Hagedom og
Arne Jørgensen, a.ue 1 Escort, sam t Ole Vlntcr 1 Audi
80. De fire korerc har alle 22
p. - Poul Holck rhr løvrtgt
lrav!L Udover nt køre, skal
hnn »sekundere« dagens
spcnker, Gunner ))NU« Hansen, der overfor klubben har
erkendt
sig
begrænsede
kendskab W motorsport.
Mod forvo.ntnlng kommer
kun to nordmænd Ul start,
nemlig Tore Flnbråten og
Ragnar Foraberg, begge l·
Escart BOA - som hårde
konkurrenter Ul det hjemlige »es• , Kaj Knudsen l
Volvo343turbo.
- Kedeligt. at der tkke
kommer nere at de kendte og stærke - norske kørere.

-

-

...Kllrt
~
Scharfe, Tommerllp, er favorit l ! CV·kkustm i år. Billedet her er fro. o t af 4rcu tidligc-re wb, hoor m af 1da4.!Cl18
o-verra.$kei8er l år, Andcr.! T. Jcn.sc-n, Bredebro, 6T i van·
skelighed ar.

1100 KOBENliAVN K
ØSTERGADE S7
TELEFON (01) 128730

u<Jk l lr> . ,

Aarhuus Stiftstidende

sooo

A rhttr ""n

1-\ild fan~IY~J.t~

.

d

i StV·

ud .. o anMr

De nåede med i DM
Ole MøllerogAlex Hasagerfike 3.plads
i deresførste løb sammen
H:Q.'NI!:BUP gamle

To af de

slde\'OgnB·dreoge

land l. den sidste w~kc0$1

~emåned .

r·r a Hinnerup, Ole Møller
Tredjepladsen l deres
og AJo.x Rn.sager har l.kJre første torsøg på den nye
Wl~t meget uae at køra l
maslt.lne må slge at være
4.r.
godt klaret. Ikke mlndst l
Oerea motorsportsudfol- betnitning at. at t nok er
delae har hovcd.tlngellg be- den !ont.e side gn.unogra:ll$et 11lg W Ole Mølleni torcykel herhje me med
gø.rage, hvor de har været to llldevognamæz
1. De
J gang med at opbygge en
har Ikke t:ldlgcre ørt samny muk.tne. Ikke tU aandmen, men alUd v ret kanbaneløb, aom de hldW har kurrenter aom
»IIIUidbeskætuget sig med, men sække. 1 hver sln~devogn.
Waa!aJtbMcr.
Dertil kommer, t deres
N u er de færdige og med U!!!l'!IILMtuz
hov d.sa.gellgt
l kampen Igen. Sclvom de
kun har deltaget l et enkel ,..._ _ _ _ _ _......._ __
Løb l kompen om DM, å
har de lk.ke forspildt d erea
chance. I de Udllgere
DM·aldeUnger har der
Ikke været deltagere nok
Ul. at det har kunnet t.aillo
l kampen om DM.
Mlnd.ll nl mandsll.aber
ska.liii.We lU start ror at Lobet e r tællendo, og det M·
tAl var der ror førat.e gMg,
da Ole Millier og Alex Hasager stillede tU start i S\·er1gc. De flk en lredjeplarls,
og do er eAiedos med helt
tremme, nAr ll.fgøret.sen
CaJder ved den Sidste atdeUng om DM på ~ ~rs-

'----

ata..mmcr frn sandbnneløb,
110m kræver en helt lillden

tcknlk end M!u.JtbMelob.
Alex Hll.so.gcr har !or år
tUbo.ge værel øldevogn&·
millid ved a.øfo.lUob. og Ole
Møller har lnden!or de se-

neste pnr Ar siddet l &Idevognen hos John St.cffcn·
scnUJclparlob.
Ml'n Ingen ar dem har
alddel ved styret under sldevogn.&løb Udllgere. Den
fomojelac har Ole Møller,
aom har en !orUd på solocykel på ILIIaJl.
blv
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Ego

og

Fie
ing
blev mestre
l

MOTORSPORT:
Egon
Svonholl og Flemming D.
Olsen fro Roskildr. '•ar pa
rorhtmd praktisk tag t sil.rc
pd et blivt: danske r:~trtJ i
hver sin klasse i rall r.robs.
da finnltm søndag b l '\ kort

p6 Rang Djursland.

en In·

gen uf dBm holdt sig duago
af don gTund. Begge \·andt
deros klasser igen i w '!Cl-enden. og demonstrer~e. <~l

dot ikko beror pa tillæluiR·
hcdnr. at dot twlo~ blev
dom. som silcred11 sag
OM-t i t lerne.
Egon Svanholt \ ,sndt i dag·
ens løb all!' shw h!'at inklu·
sive A-finalen. Sa der var
bare slet ikke nog!'t al spille
om der :--JummN to i dagens
lob bll'v Ragner l·orsberg fra
Norg~" efterfulgt af Per G.
Hansen fra Ri n~tsterl qg vest·
tysk eren Vogel. (lcnnes
landsmænd

Wcntzirn

og

Bernhard Carl var ogp med
fremme ved finalen. men
lc:ludrede i det ved a· tørne
sammen og sætte hil}anden
ud af spillet.
Men ~.:Jmtidigl med e ndnu
Ego n Svanholt pusllide
me d si n Porsc he lør<)a g en
før løbet p~ R ing
Dju rs land, sl\. da han
stillede op ti l start i dugens
første beat. var han s ikker
på, a t bilen va r i tip}top
orden. Så det kom rn1re an
på ham selv . al det gi k helt
efter s n oren. Som de~ altså
og.så gjord e .

en bunke daMkt• mc~•rr·
skabspoints fak r.~on Svan·
bolt ogsd ncrr. ~oml~ t d den

vestty~kc
Eslcri n)!·Pol..ul.
som han <Ifi:o; om mP< l vBslly·

skerun Hodo llartl.optf i r.n
\'\V (:olf. Dennr \,Jndt OMS<!
sin klass•• {M RinR Tljurslancl. men EA''" Svanholl
h;n c:l pænt for~pring. '\11 han
\'Olrll sleant 11 hold i)! p<J
Auo Ring i den l..orumende
wnckeod for il..l.t> ot c:omcn·
tr,rr sin pos i t ton \ dNliKtm~
for finalen le: o ro'> p.l Eo;teri ng
i n"vamher.
Flcmml ng D ol~l'n v ur Og.'i;J
suverænt kon•nrlc i wc·
o·kendcn lian l..c•n u ~an Forel
Eq~rt RS 2000 and pø en
sakker for~leplarb ~ sak.n•rle
sig Donmari >mP... tersl..abet
loNn da~~·ns nummer to og
rummPr to 1 D\1-.-.ammen·
hæng. )orgen Randner fra
Ruds \'cclb~ 1 Op•'l Ascona.
\lummer tre 1 dagens kørsel
blev 1\rne jorgt:nsen fra
Tommerup. Bortset fra at lobet var • ed ol drukne 1 regn
gik det planmæso;tgt \Ion
den megen nedbor Klorelo
dt~l nød' endigl .a i o!ndre på
banen. så der fortrins vi~
biP\' l..ort på asfalt. og det
h lev rrl sent. før man vor
frord1" med afviklingen af
dagens mangt: heat. \len det
~ndte olts<~ med to dunske
mestrrskJber 111 Roskil·
de-kor,•mc Egon Sv,mholl
og Flemming O. O lsen b

skol

Sports 1\lotorldubb<·n
dam

l
t
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Mntorsport:

M:orsingbo
nummertre
ved DMv1 y
En motorcykel-kører fra Mors
har klaret sig fornemt i kø.m·
pen om det danske mesterskab
1 'klusen ind til
125ccm.
Del er Thomas Møller Pc·
derscn, Ø. J ølby. og han v&~~dl
l aendags sidste afdeling af
danmariulmeSLers'kabel. DeL
altctc pl ~g Djursland. og
dermed har an vundet de sid·
st. e lo &!delinger. Sammenlagt
råkcr placeringerne - pl
grund af uheld l el lidiigere løb
- Ul e n tredjeplads Lil Thomu

l ro ad -radn g

Møller Pcder~~en l k~~mpcn om
al blive dansil meslcr i road·

r ae ing.
Thomas Møller Pcder!!Aln
har planer om næste Ar at begynde at køre VM·Ieb. Der er i
alt e&. 250 road-racing kørere l
Danmuk. og Thjomas Møllcr
Pedorøon er medlem af den
landadlhtkcnde klub, Viking/

-- -

Udkt•• "'
H
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-BliVer dansk mester i
Road Racing i morgen
\

skilt ad ltump for øtum.p
for at. kikke cylindre, stempler
og lignende efter for brud og
1't!n

rov ner

l

Dyr fornøjelse
,

Succesen har: sin pris. Per
Hjarbæk har solgt ain bD og
brugt nllo sine fer!e"penge på
sporten. 80ID i år har stået
ham l ca. 30.000 laoruu til fortrinsvis 1..ranøport og iuerv~
dele, men også bctalin.gcn for
at være med i løbene er en
betnlgtelig post. Tl'anØportUdgifum lober i 11ejret. fordi
Road Racin-koreme er benviet
Ul de svenske ba:ncr. Al støjhen~ mA der kun køres ganske ankeh.e lob om året på de
hjemUge bllller.
Af samme mag er træningen
begrænset t.i.l opvarmningen
Inden løbene. Eksempei.ris
træner mocorkøreme hele !m-dagen og søndag formiddag
inden et løb sendag eftemllddag.
Per H j arbæks motorcykel er

••

r

Spidsen

af
Fornæs

l

Dire.ktorntet for Arbejdsznar.
kedsudd.anncJaernc har længe
fm:t forhandlinger med ~jereo
af •Ring Djursland•. ~
.K.oors. om køb af banen. For
fem Ar siden ~Jede direktoratet sig I.Dd på ~ lmret.ek·
Diske anJ~rg. og lejemAlet er
udlobet Nu vil dirclrt.oratet
gerne eJe banen og denned sikrr provin sen et karet.e.kn.isk anlæg til ofteruddannelse og nyuddanncbe af folk i transport.

•

en Yarnaha 350 a:m tD ca..
50.000 laaner. I forhold til en
normal indregi.so-eret motorcy-

GRENA - 'l'rod3 en mJIIlklnskade i f:orslA.' løb er den 26-Ari-

sektoren.
Ønskec. om at købo banen au\.
set ud fra lnndedelens intares.-

g.e road rncl.og·kører Per Hjarbæk fro Grenå i år sA s uveræn

hilses velkollllllen, 6Cllvom
det forme.ntiJg vil fA til !elge,
at der ikke Imagere kan køres
mota-iob på banen. Dette er
na:turligvis en bekJ.ageUg udvikling fur mot.orsporUms udf!eT,

j

-

DVere og talrige venner. men
de:- findes Mdre baner, I!IOlll
kan dække det sportallge b&
bliV. Derimod findes der ikke
ret lllallge 8Ddre muligheder
for uddanm!J.se ..Jl...folk til
~

Det er væaentligt, at denne
uddannelse lir de bedst mulige
vilkir at &l'b.jde under, og
moto.r8p011.el) skel nok vide at
finde erstatning for tabet. I
disse tider mA erhvervs-in~&
l'llUer prioritereø højt - og et
støn akolekomplek_, på Djlll"8land *Yder direkte og ind.
ire.kte nye beskæftigebesmu.

l

,

ligheder.
Million-handelen er ikkn afsluttet endnu, men nmtsta teknisk n ud valg har fjernet en sten
på vejen for de to parter, di-

1100 KØBENHAVN K
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rektoratet og Rene Koors. Tilboge ~ kun, at dot hårdt
t:Ængto finansudvalg bevilger
de l 1,0 miU. kr. SOtn skannes
nødvendige t.il ki)b, istandsæt,
telse og udbygning af •Rlng

TELEFON (Ol) 1287SO

Djursland •·
På dette stadi w:n har ingen
spurgt motorbanell.!l naboer.
De vil imidlertid k.omrne ind i
sagen i kraft af en lokalplan,
men .rcøultatet vil være forud~eligt.. F1eru.llot vil utvlvl801Dt hilse banens ændrede
starus velkommen og dermed
øtøtte de kræfter, !10m arbejder for en brod udnygning af
land~elena erhverveliv og b&
skæftisel&esmulighec:ler
van
HØJvande ved GrenA
das kl. 9.10 og 21.4-4.

350 cem·klf188C.D, ol b110 ro,..

menWg kon vinde ølt fllrfltc
dansk.e mCBtertlk.ab ude.n at
stille op i den (cmt.e og sidste
afdcling på Ring Ojurslond i
morgen.
Kun regnl'fejl og sort uheld
kan hindre Per Hjo.rbæk i at
stå ovcrst på sejrsskamlen ved
seJrsceromonicn sent søndag
eftermiddag. Og det bliver fo:r~ gang i en seks-årig karriere
som bM.ekorer, at han overhr>vedet ko mmer på skamle n.
Inden sidste afdeling er Per
Hjarbæk i kraft af to forstepladser og en andenplads otto
point foran sin nærmeste konkurrent I..eil A. Nielaeo, Viking, København. Og da en af.
dcling$80Jr net.op giver otte
point kan konkuJTt!nt.cn højest.
nA op p! po~bed

I 8å fald er tidsfoTSkolløo afg&l'f'Dde og jeg mener lU have
slået Leif med ni sekunder og
kun tabt med to, fort.æller Per
Hjarbæk. Inden løbet i morgen får jeg endelig besked. så
jeg vild om jeg blot s.kal k~m
pA det sikre eft.er et point eller
satse på at vinde afdelingen.
Motorkoreren fro Grenå har
haft en helt igennem bemærkelsesv ærtlig sæson i år. For
to år stden udgik han af DMkonkummæn efter et griml
styrt og i fjor hentede hnn
ikke et eneste DM ·point. I år
fik han den dårligst tænkelige
start.. Ved fcrst.e afdeling om
det danske mesterskab. der ligesom afs lutningslebet blev
kørt på Ring Djursland. mAtte
Per Hjarbæk udgå med et ødelagt motorophæng og et stel,
der var brækket fire steder.
Siden er det gået funygende.
På de svenske baner Anderstorp, Kn uthstcrp og Karlskr>811 har Per Hjarbæk hent.eL to

Udkli p

at Politiken

l
l

....__ ___,

l

Per Hjatbøek v~ muldnen,
der sandsynligvis bringer ham
et dllll8k rnC81.er11kab i morgeo.

Bemærk den overdem.isaiooerede skivebremse pA forbjull't,
~m giver Per Hjarbæk mulighed for at bolde speederen i
btllld l afgoreode ekøtra-sekun·
der på langsiderne.

~jre og en nndenpl.o.da. Som·
IDi!lllagt betyder d et knapt så
Djegt>t, at abn udgik i forste

afdeling. idet det ringeste resultat smides \'æk, inden poin.
lelle tælles sam.mi!II .

Modet til forskel
Selv mener Per Hja.>'bæk,

at

han i år har sit mod til forskel
fn de tidligere år
- I 6.r har jeg haft rigtig lyst
Lil at køre løb. l fjor var jeg
nok en smule bange og ktlru!
derfur mere usikkert. Modet
bar sUlJ' betydning i en kon·
kumme..., hvor det dJtjer sig
om at køre så hurtigt 90m mul,lgt på langsiderne og farst
bl'l!lJlllll op i sidste ojcl!lik in·
l den svi:lgcne.
- Formentlig or jeg også blt>ve~ en boclre k\lTIIr, men en anden v i~g fs.kUlJ' j forhold til
da tidligere A.r er. at vi har
ax:bejdct. virkellg meget med
mJISk.inen i år.
Med vi hmtyder Per Hjarbæk
til sin uundværlige mekaniker.
Jens Mothlcsen, Grenå, der
Folger med Per til hvert enosUl
lob. For bvcn lob bliver moto-
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kel af samme stmrelse yder
banecyklens s-pecielle mocor
det dobbelte Blltal hestekræfter.
Med 10.600 omdrejninger i mJnuna kan Per Hjarbæk nå op
på en tophllst"ighod pa mellem
240 og 250 lun i timen. Ilen.n1!
flirt er ikke ak:wel på Ring
DjurslMd, som på grun-d af
uj æv nh«ter og korte lige
strækninger langt fra er rootorkøremes llvret.
Alligevel mener Per Hja:rbæk,
at Rood Radng-spar-..en e:r forholdsvis ufarlig. De mest hyppige skader ør forstuvede fød.
der og brækkede krageben
efter styrt. Selv hftl" Per Hjarbæk dog v æret udsat for et
kraniebrud.
- .\1en baneløb er slet ikke så
farligt SCim Øl kere motorcylæ!
på elmindelige veje og gader.
siger Per Hjarbæk. Pi de baner. ,; køre.- på. er der ingen
kantstene og træer, man kan
ramme ved styrt. Det er næppe Livsforligt at få en koretur
på ryggen ben ad asfalten.

F rem tidsmo.l.igbeder
Et dnnsk mesterlcsb i morwen
åbner ~wre muligheder fur Per
Hjnrbæk.
- Det vil give mig chllllcen
for at km-e i Vesrtyakal.nd,
Holland, Belgien. I tallen og
Frankrig, hvor lilene stnrtpeng\!IIe vil dække re}.seudgi.fum
og hvor der er mulighed for
elætro præmieindt.mgter. I
konkurrence med pra!ss.iooelle
fabrilcskørere skal jeg ~pe
venr..e topp!Dreringer, men ah>ne rejseoplevclseme og det lærerige ved at dyste med fuldtidsprofe!lliuoelle giver mig
lyst til Ilt pmve de StOtC løb.
- Det er $Ydpå. der er tilskuenn~ og denned også penge i Roed Racing. Her spiller
reklruno:r frn store lin:naer
også en vigtig rolle.
Per J-ljarbæk sti.l.ler ikke næsen op l'fter en stor karriere i
udlaod~t. Faktisk mener ban,
ot hnn hAde er for ga:nunel og
uruuneret til nt blh·e fabrikskor~>r. H an har derfor ingen
piMer om Ilt Slll.&' 100 procent
~ Road Rncing.
l..obet på aøndag pA Ring
D)urs!Md er et sAkaldt ikke-

pubhkurnslob uden entre. Interoasei'Clde kan komroe og kikko på. rrurn motorsportsUnil>
nt'.n mfl ikke amtngero et

ogcntlig st.awnl.'. Myn-dighederIl<' til lader nemlig kun et publikum~lob om lret. og det blev

kort pA Ring Djurslillid alJøre.
de i f<riret.

-
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Motorsport

S IDES

De t er dyrt a r køre racer-løb:

M~'t; også svært at holde op
Formel 2000 køreren fra Roskilde, Ole
Stegeager står uden de store resultater
og uden sponsor
. Del er for dvn at være med,

men jeg kari ikke undvære
spændingt:n og den pragtfulde
atmosfære, der herkser omkring løbene. Sådan siger den
28-Arige skollljshandler Ole
St.egeager. Roskilde, efter en
sæson på a.sfaltbanerne, der
ikke beltsluUqcde udfra df.' ambitioner, Stegeager trods ali
har.
Han kerer formel2000, der er
en kraftigere udgave oi den
klasse mange betegner som formel·ijpon.ens vugge, formel
l 000. Det har St.egeager også
kerl, men et tilbud fra Ole Vej·
lund for et par år siden om at
overtag':! hans formel 2000, var
det foreløbige ønske.
Sidste år sluttede han som
nr. 7 i DM-serien. l 6r blf.'V det
kun til en plads som nr. l 5 elle r
16. Han ved det ikke nøjagtigt,
for nere o[ løbene har hon ikke
hoft råd til at deltag~ i.
· Det ligger sådan, at vi jo
kun bar en asfaltbane bar i lan·
det. hvor man kan køre for·
mel -løb. Der er på ,JyllandsRingen. Pil Rin~ DJurl68Dd er
a&falwn 8å dår hg, bt
får
det he le rystet i stykker, hvia
man afvikler løb der. Derfor
har DAV afVIklet en del løb i
udlandet. Bl~~ndt andet på
NUrnbergring 1 Tyskland.
Zand,·oon-banen i Hollond og i
Sverige, men i dine løb har jeg
glimret vf>d mit fravæ r. Jeg bar
ikke råd. Alene benzinpenge for
nt komme frem og tilboge tager
jo pustAm fra de neat.e, sig~r Ole
St.egeayer, der ha"dc tænkt aig
at st.oppe ved udgangen af
denne sæson.
Men det bliver nok til en
sæson mere. Mon ikk~ i~l! !ulm·
~:er på 1gen? Ort ville være
skrcr.kkeligt 11t hulde op, men
P' den anden side og den er
nw.k~ nok den vigtig&W,Iil har
)C~ mgen eponwl'('r til næste år.
Man er hejdagiver, Vøllak Sko i
Roskilde. har hjulpet mil! me-

man

gel, men tænk på, at når vi skal
køre løb i Tyskland eller Holland, sil må jeg have fri mindst
to dage. Een dag før løbet og
oftest en dag efter.

Problemerne
på Sjælland
· Når jeg fortæller folk hvad jeg
laver i min fritid. så ser de på
mig, og tænker: Gud! Han må
være lidt til en side. Sådan er
forholdene jo i dag her i Roskilde. Tidligere havde vi Ros·
kilde Ring. og alle var mere el ler mindre involveret i denne
bane. Men siden den st.oppede
er det kun gØet den fork('rt.e vej.
Og hvod sker der i dog? Hedelanelaprojektet er alle tiders
mulighed men hvorfor kommer
der ikke en bane til ungdom·
men. l udlnndet ser vi den eue
bane ~ft.er den anden skyde op.
Hvis de r var en llllfoltb~~ne her
pa Sjælland, 8å vor der glllant.eret ga.ng i dansk motorsporL
Ikke bar~ på banerne. men det
ville gavne alle andru grene af
motorsporten. siger Ole Stt>geager.
D~t e-r penge:n.ll der dirigerer
denne sport mere end nogen
anden. En ny formel 2000 ko~t.er 160.000 kr., men IIli er der
hverken dæk eller forskellige
gearinger med i priscn. Et dæk
koster godt 5.000 kr., og Stefrell·
gers vogn er ikke moderne. Oen
manglor faktisk 10-15 ,heste•.
De andre har op til152 HK.
Sel,·om Stegeager m~ner, det
er for dArhgt, at man er nødt til
ot tage til udlandet for at aJ.
vikle en DM-serie, sil fr det dog
l.anf!l billigere at tago til Nordt)'llk land med foorgtn end over
Storebælt.. Alene holll' udstvr
med racervogn koster !j()() kr. el
ff.til J>1land. Dertil kommer de
andre udgilter. St\ men knn roligt f11.11tslll. at motorspurt.en på
denne milde er for de velbjærgede.

Der bliver fkke som forven·
~ tale ~ no~ udOytrung a! Djurslands Specia.
lllrbejdcrskole i Kolind til
Ring Diursla.ntb anlæg 1
Pedcrltrup. Indehanren .eJ
bODen.
g:roe;-,e:ær
Rene
Koors. Farum. 1w meddelt. at han ikke vil sælge,
0~
Dln!ktonuet for ArbeJd.smarkedsuddannclær
\'il ikke længere løje, nAr
konllUk ten udl.øber 1. januar 1982. Det betyder, at
de korete.lmlske kurser
som 8pecialazbejderskow;
har så stor rucæs med. af.
slut.tes pa Ring' Djursland.
De skal f.ortsættee
.
"''-'~--- - SJges
det 1. ""-..unuel
men
hvor vides endnu ikke

..
Skotøjshandleren fra Roskilde, Ole Stegeager, har ikke
de bedste betingelser for at tage konkurrencen op med
de bedste kørere i formel 2000 klassen, men på den
anden side han vil så nødig holde op.
Det bedsko resulta~ Ole Stegeager hiiT lwft. var en 4. plads
P' Sc!llldano\-ian Raceway i An·
derstorp tidt!te år. - Det ''BI
som a~ komme i himltn, si.:er
han.
Jeg hnr faktisk prøvet en del
SJ)(U'tagrene. men førlit do jej;
pro,·ede en formel-roC'Cr, var
den h)t·mme.
· Dt'l ville jeg prove. Og det
hnr jeg faktisk aldrig fortrudt,
selvom det er dyrt. Engang
imellem sidder jt>g og tronker
på, om det tlr fordi, det måsko
er nOf!et af det sværeste, jeg nu
beskæftiger mig med. Jeg el·
sker moskt> nok det svære og
det uopnåelige. foruretter St.egcager, der fik interessen for at
prøve aelv for godt fire år øid~n.
- Jeg vor inviteret med ti l
Monaco for at so form~! l
Grand-Pris, Oll da man ~vlk·
lede formel J lobet., hvor John
Ni~IJicn. Vojens, iil"' ngt vnr
med, tænkte jeg: H"orfor pokkl'r skal man altid noje:1 med at
se på. Hvorfor ikke 8CI V prøve?

Jeg ha\'de aldrig sidde t i en rac-ervogn, men der gi k ikke
mange uger, 81\ tog jeg et lån og
kobte en brugt formel 1600.
Derfor vil det sværeste for mig
være, hvis jt>g illkt> får økono·
misk mulighed for at køre ...;.
dere i 1982, sig•u Ole Stegeagt>r,
der hurer til de mll.llgl! ny an&l!f·
kor inden for do nsk motor11port,
som sporten skulle pro"e at
holde fast 1, men uden en bane
på SJælland '~l der gb meget i
stykker.
- Det er jo noget mærkeligt
noget det te ber. Dlll kom mer
beboerprotester. og motorklubberne skændes indbyrdes. Der
er for mt'lliln blodsødenbed. \'1
mangler folk, der ,-il bakkt> Qij
op og sll'lø for sporten, for vor
in t.ertsao er jo lige så vigtig som
andre sportsgrene. O~t jeR vil
garantere for, at kommer der en
baM. 81\ skal den nok bli\'t \'l'd·
ligeholdt altme gennem sl)<>n·
sorst11tttn, slutter Ole Stellt'B·
ge-r. Roøkaldc.
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i road-racing

Dallmarksmes
1
Otte gange y;y
dansk mester
Chris F'iskt>r. 3S·årig motorcy·

-' l

kelkorer rra Kobenha\·n. har
tuemrort sit ottende danske
mestc:'rskab l Road Racing
Det skete på Ring DJursland
rorleden

ChMs Fisker har det Ikke

efter rr·emmede lien.. f:~r.
Erhard F1sker. 'nr i :.m tf d
en :~f \'Ore bedste motorcykel·
korere. selv om det kun tyk·
kedes ham at 'Inde D\1 een
øang Det var i 1965 p(l 1000 m
sandbane
Sonnen ha vde s m debut pa
Roskilde Riog 1 t965 og korer
nu en Suzuld 5(1(1 på 115 hk og
en topfart på Z70 km 1 timen.
skiller h\'ert år til en ny

IJ.an

, 00.000 kroners maskine

Topfa rten i sidcvuglh·road-racing ligger på de 240 km/t

det er ikke for tosedron~e.

RiDk Djurs1and sælges ikke
=

Banens ejer har afbrudt forhandlingerne om salg af banen til staten
MlD'I'DJUB8 -

MotorbaDJursla.ad overtages
vel Dare al stueu.
Banens
ejer,
Importør
.Ren6 Koo:ra, Fa.rum. mad·
deler, at drøfteløeroe om
salg al ba.Dmeo W ~kto
ratet tor arbejdsmarkedBuddamteløer er tndsWlet..
Endringen at alh1ollone.n
giver problemer på to områder:
Dels kan Djurslands Spe.
claJ.arbejderakole, eom 11der at pladsmangel, Ikke
tlytte ud fra bygningerne
midt l KoUnd.
Dels må de succesnge
kørete)QlJake
kurser tor
lastbil-, tankvogrw- og buachautfører på motorbanen
ophøre med udgangen at 1
år, når lejemålet udløber.
Om det lldat:ruevnte siger
forstander Arne Pedersen.
SJ>Cclal4rbejderakolen:
- JeiJ kan dårUgt foresUlle m.1g, a.t. vi kan stoppe
de k.øretelmlsk.e kurser. De
har været en stor succea.
Deli

Der må flnd.cll en anden ud-

lel.se om, at speclalarbej. reel a.ns"gntng om denne
derskolen må bygges et an- bev1lllng, lordJ spørgsmålet
del sted. hv1s udflytningen om statens keb at banen
W Ring Djunlland ikke rea- ikke var atk!oret. Ren6
Koora har meddelt, at han
Useres.
Om dette maste punkt alger ikke er interesseret 1 a.t
konsulent A. Engsig l Dl· sælge
baneanlægget
n~ktorat.et tor .Arbejdsmar. uden at give nogen begrun.
kedauddwmelseme:
deJse herfor.
- Jeg kan dårllgt fore- ·
Det er ikl<e mullgt at
stille mlg, at Speclalarbej- !oi'Uiætte dette lejemål,
derskolen 1 KolJnd nedlæg- tordJ anlægget på Rinl{

- Pengene w køb at
ges.
Ring Djuraland er s1kret på
den måde, at finansudval-

Djursland er l så dårllg

stand, at de.r kræves store
tnvesteringe.r W 1standsæt-

telse, og dot er Direkto.ra.tet ikke interesseret l. oplyse~ konsulent A. Engstg.
Det belyder <log ikke, a
kurserne 1 k.øn~teknik af.
brydes. De skal flyttes,
men det er endnu ikke at
klaret, hvor de skal tlytte
hen.

·stand.

r~==~~~~==~~:;~;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;{j

get har givet mundtligt W-

sagn om at bevilge dem
Cde.r er tale om ea. u m1ll.
u: red..). Det har ikke værer muligt at ,J.ndsende en
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MOTORSPORT: Pa en vad
•>!( u1ævn Rlllg Djursland
1\'l..l..edos det i søndags
Bonn\' L\'~n og Jesper Roca·
11s <.~t · c:.ore sa mange point.
at dt· l;..unne kåres som de
forste officielle danmark,m..,trc i sidt!' Ol( OS road·ta·
cing.
l.vscn ~:r ml:'dlem af .\mager \iortorcykelklub og _RoW! i~ e r medlem af Rosk1lde
og Omegns ~lotorklub_
l august d~llog de i
\'M·<.~fdelingen i TjekkosloV<J!..itJI og blev nummer 17.
en gotl placed n g l betragt·
ning af at materiellet ikke er
hurti~t nok internationalt
set.
Dertor har die ogsa planer
om al anskaffe n\1 materiel.
men :~fventer dog optagelse
pa dl·n internationale grd·
dmg-lts1e der automatisk
gi\'cr stdrt til alll' VM-afcleling•'rne.
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Rjng Djursla nd sælges

l de1l størato kla.ue w rder stor &pel!'ftding.

/

Spænding og
dramatik

Et kon tantbeløb på 80.000
kroner og et depositum på
50.000 kroner skiller par·
tcrno i de forhandltngor,
der har strakt sig over to år,
for at den danske stat kan
overtage motorbanen Ring
Djurslond fra den nuværende ejer darckter Rene
Koors. der har haft banen
gennem ti år.
Baggrunden for sta tens
interesse i motoranlæggel
er Specialarbejderskolen i
Kolind. der gennem flere
Ar har lejet sig ind på banen. Motorbanen bruges til
uddannelse af chauffører.
men lejemalet udl oher pr.
31. december l år. Sialen er
ikke interesseret i en forlængelse ai le,emAiet. men
har gennem to ~r været inleresseret som kober af an-

."

•

~~

D e nye mestreiroadracingkåret

l Motorsport
.Der _,. både spænding og
dntmatlk på. Rlog DjUJ"81.B.nd
l gir, bvor sldalc a16ellng al
b.n.muitsmeskrskaberne t ·
roa4 racl.og blev atvikleL.
H en Inden de nye mestre
lnm:ne kåres, skete der me·
set pA de n korte og ujevoe
bane.

Dramatik

var

der 1
Her var
alcSst.e års mester Svend An·
deMISOn, Hinnerup. sat ud n!
trptllet etter et uheld på Anderøt.orp tidligere på året.
P e r Hjarbæk, Grenå, var 1
denne k1ø.øse !>å meget

Finn Villadsen tog føringen og han blev l spids W
mAJ . Efter ham kom Le11 A.
Nielsen og Paul Kirstein.
Men som nævnt gik det danske mesterskab til Per Hjarbæk. Leif A. Nielsen sluttede
på andenpladsen efter femte
afdellng, F1nn V!l!adBP_n på
tredlepladSP.n og Paul Klrstein på fjeroepladsen.
- Jeg kørte bare lkke hurtigt nok. var Klrstelnø kommentarefterlebet.
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Berlingske Tidende
l/1 .' l. o•rrnh.Jif, .kn
~llt.lf'eUI,Trltr ud ~ n

•cu•u

~-kln•sen.

f ornn, at han falctlak l.kke

behøvede o.t sWle op. Men
d etgjor de han- og styrtede.
Hja.rbæk , Lelf A. Nielsen,
KøOOnbavn, Finn Vl.lladsen
og Paul Kl.rsteln, Århus,
lagde alg strak.8 l spilåen ef·
ter starten. VIlladsen havde
bedøl.e trænlngaUd, og at det
ikke er tiltældigt beviste han
ved at bolde elg tæl etter Per
H jarbæk. Klrøteln, vor Udllgore nordiske m ester , kørte
o p på tredJepladsen.

\

l\ten llå akete del rørste
uheld. F1nn Vlllndsens bror
Kurt blev på.k.ert n! en anden
og styrtede. HD.n pådrog slge
en grim !længe 1 det ene ben,
og kunne lkke fortsætte.
Kort etter •toge en anden
kører torhjulet på Hjarbæka
Yamaha, så han styrtede.
Han brækkede kravebenet
og måtte alemt forslået opl)ive.

Slog ærkerivalen
Spændlng var der 1 den store
500 ccm-k1.asse, hvor Chris
Fisker blot behøvede en Mdenpla.da for at slå aln ærkerival Børge W. Nielsen.
VM-delblger og 81døte års

Daruna.rksr:neøter, kom som
næaten altid bedst tra start
m ed Chrls på andenpladsen.
MensA kom Keld Jo 80rensen forbi dem begge på sin
RG 000 og i meget lang Ud
!ørle han !omn Børge W. og
C1u1a Fisker . Børge W's taktik var h.ell klar: kunne 1mn
blot holde Chris pA tredicpln.d.sen, så skulle han nok
smutte forbi Kjeld Jo når det
gjaldL Og det tykkedes W
fulde Børge W. at holde
Clu1a etter slg. Han styrede
alo.get:s gang W fulde. l\{en
så måtte han f.orbl Kjeld Jo.
Det kom han nemt, men
måske på et ror tldllgt Udspunkt. For det gjorde Chris
også og b lev derpå Danrnn.rlalmeater m ed s1n andenplade efter Børge W.
To'er blev Børge W. Nielsen
ogtre'erKeldJoSorensen.

OTOR
Per Hjarbæk, G r end, iflden don Bldate afåi!Jli·ng. Ban var JWn·
BOT re.mltatllt lrikkcr p4 tU!t danake meat.enkab og h4n
atyrtcdc o brækked o kra1n1bll1Wt.

o

r rncerkla.ll!len lndW

.l2IS
ccm blev det tuvoritten Per
Larsen der vandt mestorskll.bet.. selvom han kun fik
den andenplads efter Thomaa Mølle r Pedersen og

Henrik Rasmussen. Det endelige rewll4t blev etter stdøt.e a!dellng, at liUehael Nielsen besatte andenpladsen
om det d.uruske mestorakab
og Thomaa Møller Pedersen
tredieplad.!~tm.

Der blev ogeA kørt l dobuto.nU<lneaer. 0-2:10 ccm vandt
Bo Horalund Lalr:sen foran

Jahn Chrislensen og Per
Ha.argaard, alle RRKV.
I klassen 251-1300 ecm
vandt Flemming K1strup,

nts, tonua Søren Skjold-

borg o,; John JueJ Pedersen,
beggeRRKV.
Sidst blt~v der kørt t stdevognaklassen. Her blev vind er Benny Lysen og Jesp.:r
Rocatl.s, AMCK. På de næste
pl~r kom Asger Nielsen
og
Johnny
Andersen,
RRKV, samt Anders Chrtstlansen og Kim
RRKV, Danske mestre blev

Cnspcn>env

Lyøån og Rocatls.
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Stadig ikke enighed mellem staten og
Rene Koors

•

Et kont.llnt bel ob pA 80.000 kn>ner og et dt~ltum på 50.000
kroner skiller partcllM! i d~ forbandJingt-r. der har ~trokl sig
0\"er to nr. for at den danske
stal kan O\'"ertBge motorbanen
~ Ojun;land fra den nu,•ærende ejer direktnr Ren<' Koon>:
der har haft banen ~:ennem u
år.
Bnggrundt'n for •t.ll~ns tn·
~l't'SSt' 1 mot.øranlæggl'l er spe ciala rbejderskolen i Kolind. der
gennem flere år bar lejet sig ind
på banen. Mot.ørbanen brugt'S
til uddanne~ a! chauffører,
men lejemå let udlober pr. 31.
december i år. Staten er ikke
inten•neret i en forlængelse af
lejemålet, men bar g1mnem U>
{Ir været in tereneret som køber
af an lægget.
R<:>ne Koon; forlanger ftre
milli oner kroner for banen,
med 3.1 million i udbetalinr; or:
200.000 kroner for in".'"enlaret..

De resterende 700.000 skal gå
ti.lbagt' til staten I'Om leje af beoen. 'da RenP Koon; ønskPr at
fortsætte med motorarrangementer på banen de næs~ fem
{Ir . Der '-il bli\"t' fire eller fem
mot.ørleb om åreL
..Jeg tror det lykkes os at
blive enige denne gang. Der findes f<>r 400.000 kroner inventar
på banen, som jeg har iilbudt
sta~n for det bah-e beløb. Stal<:>n er dor; kun interesseret i at
købe halvdelen af inventaret,
som er nodvendigt for. at der
kan køres motorløb. Det er
ting, som jeg ikke kan flyt~
frem og tilbage til hver løbsdag
på banen.
- Desuden ønsker staten j~
skal indbetale ei. depostium på
50.000 kront>r. hver gang der af·
holdes mot-orløb, og det synes
jeg er urimeligt med den lejl!.ind tægt staten får s ige r Rene
Koon;.
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Skæringsd-atoen for stat~MS endelige overtagelite af Ring Djursland som fan køre·
t eknl.itk anlæg, c-r fa-stsat til 1. juli 1~. men formentlig kan det ske tidligere. D e
nodvc-tld!go formaliteter ventes klaret alWr ede omkring 1. april.

Staten har købt
Ring Djursland
Transportskolen sikret for 3,5 mill. kr. - Motorkørerne
fdr lov at være der i de næste fem dr
Af Helgo Laursen

'( l

y

Staten vil købe
Ring Djursland
---...

Et kontantbeløb på SO.OOO
kroner og et depositum på
:10.000 kroner skUler parterne
1 de forhandlinge r , der IUlr
strakt sig over to år. tor at
den danske slat kan overtage
motorbanen Ring Djunlland
fra den nuvære nde ejer
dJrekl.Ør Rene Koors, der har
ha!t banen gennem U år.
Baggrunden tor statens in·
teresse l motoranlægget er
Spec1alarbejde1'11kolen l !$:oUnd , der gennem flere !r IUlr
lejet alg ind på banen. Motor.
banen bruges Ul uddannelsP
a! chau1tører. men lejemålet
udløber pr, 3l. december l år.
Staten er ikke interesseret l
en forlængelse af lejemålet,
men har gennem U> år været
interesseret som køber aJ
anlægget.
Rene Koors forlMger fire
mUlioner kroner for banen,
med 3,1 mUlion 1 udbeliLiing,
og 200.000 kroner for lnventa-

ret. De resterende 700.000
akal gå tilbage tJJ staten som
leje a! banen. da Rene Koors
ønsker a t fortsætte med moU>rarrangemenler på banen
de næste fem år. Der vU bli ve
fire eller fem motorløb om
året.
- Jeg tror det lykkes os at
blive enige denne gang. Der
Undes tor •oo.ooo kroner Inventar på banen, som jeg har
LUbudt Staten for det halve
belob. Staten er dog kun Interesseret l at købe halvdelen
allnventa.ret, som er nodven.
digt tor. al-der kan køres motorløb. Det er Ung. som jeg
lkke kan flytte !rem og tUba.
ge W h v er løbsdag på bv.nen.
- Desuden IJn.&ker staten
jeg skal Indbetale et depositum på ~.000 kronot, hver
gang der afholdes motorløb,
og deteynes jeg er urlmellgt
med den lej.elndtægl staten
tår, ølger Rene Koors.

Speclalarbejder5.k.olen i Kolind er nu
slkker pli. at kunne fortsætte sine kørekur8er for lnstvogns- og traktorfo·
rere pt\ Ring Djursland. M.o.odag
unden~krev banens ejer, grosserer
Rene Koors, Farum, et betinget
skøde, hvorefter banen og bygnin.
gerne l foråret 1982 overd..mges Dlrektorø.tct for Arbejdsmnrke.dsuddu.nnolser.
Salgssonuno e r 3,5 mUl.
.~ kr.
Dermed slutter to års forhandllnger
mellem ejeren og direktoratet. HldtU
har speclalarbejderkurseme været af.
viklet på baggrund al et lejemål, men
da· bnnens tUstand etterhånden var s4
ringe, at det 1 hvert to.Jd var nødVQndJgt al lægge ny tlS!o.lt på bnncn, kom
Bporgsm4.Jet om køb ind 1 billedet. Sta.
ten vllle ganske enkelt 1kke toretage
kostbare reparationer at et privatejet
anlæg.
Det kan ske nu, når staten helt overtager anlægget.. AdskW1ge stntallge,
amtallge og kommunale Instanser skal
!erst give dJverse bovtlllngs. og m11Jømæsslge godkendelser, lor den endeUge overtagoJ.ae kan ske. Det ventes at
ligge klar omkrtng 1. april 1982.
l!l!ter hvad Aarhuua Stlttst1dende ertarer er det nrbejdsmarkedsdirektora.
tete hen.ølgt at foretage lobende modernJseringer tor ca. 10 mill. kr. de.lø lU
indretning at undervianl.nplokaJer 1 de
ekBiatcrende bygninger på banen, og
dels t.U nyetablering o! 1\i!a.lten på banen.
Dot sldata kommer motorsj.)Ql't~ til
gode. Ren~ Koors har nemUg t skødet

fået Indføjet den betingelse, al han 1 de
næste 5 år kan art'8.11gere 5 m ot.ørløb
hver sommer p4 banen.
Del kommer W at ske l samarbejde
med Djurslands Motorklub, der W gengæ.ld må se 1 Oj!111lle, at den mA ~Ilde et i
andet sted W aMkllng at sine 5 årll;8 :>
klubdage pd banen. Fra ltlub.bens bestyrel:u~ opJyses det. at man allerede ''
hn.r et altern.aUvt sted at afvikle dls~>e
klubakUv\tc.ter. Ren)( Koors understreger dog, at klubdagene kan atv1kles på Rlng Djursland, indW han endeUgt afslutter handelen med staten.
L!guledes erklærer ha.n, at Ålborg
Bnnesport, der l de seneste år hnr atviklet en rmkke lukkede motorsportSar. ,- ~
rangementer pd banen - senest som
en underatdeling at Djurslands Motorklub - kan tort:lættc med d.lsse llktivl·
tetcr l tilknytning W de 5 <Inge hver
eommer, hvor Remi Koors har banen
Ul dlsposiUon t1i motorsports-arrangementer.
Ligeledes tutholder han, nt en plan.
Jagt racer11kole l på.s.ken 1982 kan gen.
nemtøres - også aolv om asfalten muUgvt.s ikke er tornyet tU den Ud. - Vi
kan sagtens !inde ud o! at pynte den
op, så racerakolen kan gennemtores,
siger ha.n.
Netop as!o.Jtens ditrUge IJ.Lstand vnr
årsng tll, nt Dansk Automoblllports
Union sidste tol'år nægtede o.t godkende banen Uluto.JUob.
- Det eldate bllvor Ikke noget problem l d e komm,nde 5 år. alger Ren6
Koor11. Jl'aktlsk. v1l utalten nu bUve s4
jævn, at vl arbej~er med plnner om at
køre go ka.rt løtl på Ring Djursland. ,
hvad der hidtil Utkø har værot mulighed for,
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Et kontantbeløb på SO.OOO kr . Oll cl
~r •kill~t~eroc i forhandlinger
dcpO~ItUm p.. 50 •000
."
• o·
l d fra
om, at staten o• enager motorbanen Rang JU~ anialar·
den nu• ærende eJer. direkwr Rene l{oors. pcc .
be de~kolen l ~olind har gennem flere år le)et SIS md
ål banen der brUl!e~ ul uddannelse af chauffører·. men
•

Ring Djursland: 4 l Y

4

~~;::!!:~· ~~.,!~~ t~. ~::~.~e~i:l. å:;. ~~~~e~~~~~~

~oo 000 ~r ior in•entnret. De resterende 700.000
~~ ~kai a.\ ulbagc til staten som leje af banen, da Re~t

Koors ons~cr al fonsæuc med motorarrangementer e
n.este lem år.

/

1100 KØBENHAVN K

ØSTERGADE 57
TELEFON (Ol) 128730

U4ld;p

Fjerritslev Avis

o/

9690 F)crritJicv, den
1\ Udtan.r h<lu ud• ø w • u

J 8 NUV.

-

oYJ:i.and er ige1r"llæd..
råRING
J?M-Iiswn o'<er rolly c,
øb 1982. Dat.oeo er fatsat til
068

l

den 25. juli. Sæsonen st.arter i
Østn~ den 28. merta og sluttes
t.radJttonen tro på Eat.eringba-

nen ved Ho.mburg. Det bl'
den 3. oktober.
•ver

J56r

Lige r·ør
håndslag

DJURSLAND - Et kon· tol'l.sæu.e med motorarran·
tantbeløb på 80.000 kr. og et gementer på banen de nædepoSitwn på 50.000 kr. ste fem Ar. Der vU blive
sldller parterne l de ror- lire eUe.r fem motorl.eb orn
bandllrlger, der har ~t året.
- Jeg tror det lykkes os
sJ.g over to år. tor at den
danske stat kan overtage at blive enige denne gang,
motorbanen Ring Djurs- mener Rene KOOl'"B. Der tln·
land fra den nuvænmde des for 400.000 tr. inventar
ejer, direktør Renå Koors, pA banen. og det bar jeg W·
budt staten for det halve
Farum.
beløb. St.a.ten e.r dog kun In·
Baggrunden for statens t.eresseret 1 at købe halvdeinteresse 1 motoranlægget len al det Inventar. fOlD er
e r SpecJafarbejderskolen 1 nødvendigt tor, at cl."er kan
Kolind, der gennem flere k.ol'es motorløb, men det er
år har lejet sig Ind på ba· ting, som jeg l.kk.e lta.ll
nen. Motorbanen bruges W flytte frem og Wbage W
uddannelse al chauffører.
hver løbs~.
- Desuden ønsker staRene Koors torlanger
ten.
at je~ skal ln~tale et
fl.re mW. kr. for banen,
depositum
på 50.000 la.,
med 8.1 mW. kr. 1 udbeta·
hver
gang
der
er motorløb,
Ung. og 200.000 k.r. tor In·
og
det
synes
jeg
er urimeventar.
De
resterende
ligt
med
den
lejelndtEgt
700.000 kr. skal gå tUbage
W staten som leje al banen. staten tår, siger Rene
idet R~ Koors ønsker at Koors.

l
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Småting, der
skiller parterne
Et kon tuntbeløb p6 SØ.OOQ
kroner og et depositum på
5'1.000 kroner skiller purterne
l de forhandlinger, der bør
•trakt sig over to Ar, for at
den danske stnt kan overtoge
motorban en 1!!28 Djursland
fra den nuværende ejer direktor Rene Koors, der hor
haft banen gennem ti år.
Baggrunden for statens interesse i motoranlægget er
specielarbejderskolen i Kolind, der gennem flere år har
lejet s.ig ind på banen. Motorbanen bruges til uddannelse
af chnufforer, men lejemålet
udloher pr. 31. december i år.
Staten er ikke interesseret i
en forlængelse af lejemålet,
men har gennem to år været
interesseret som køber af anlægget.
Rene Koors forlanger fire

mllliooncr kroner for bonen,
med 3,1 milliøn i udbetaling
og 200.000 kroher for inventaret. De resterende 700.000 skal
gå tilbage til staten ~om leje
af banen, da Rene Koors ønsker at fortsætte med motorarrangementer på banen de
næste fem {(r. Der vil blive
[ire eller fem motorløb om
året.

.r
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Han
måtte
betale
500.000
Vly
.
for at sikre motorspo~en
PEDERSTRUP - Det
kommer til at koste
dæk-importør
Rene
Ko01·s, Farum, 500.000
kr. at sikre dansk motorsport i en fem-årig
periode.
R.tmc Koors •ælger formelltllg
R.lng Djursland vod Pedl!rstnipiJI a.rbejds1DIIlkedsud·
dannel8æne - det vil sige at.a·
ten. Der er skrevet botlngøt

akode og prilen er 114t til 3.6
mill. kr. Det er 500.000 kr.
mindre en ~ae Koors forlang·
ta roe banen, men Lil gengæld
har han a6 aikrel sig retten til
ot 81T81lgore motorløb i Peder·
strop 1 endnu fem 6.r.
- Det vlll'llr fQnnllntlig om·
krlng tre mAneder fcrr lille nod·
vendige popirer og bovilllngcr
er klo.r og banen kan ovcl'UI·
ges, siger ~no Koors, men
deroftar får motor6p0rten også
hrdt lUlcire ~dngelqer p6 .!Ung

Djursland. fordi den nyeejer

ordentlige forhold i den peno-

har n\d til at l.æggo ny asfalt
på berum. hvlllrot er meget tD·
~.rængt. Samtidig vil det betydo, ot vl kan ll.mU\g(T6 motor·
cykellob og lob roe go ea.rts. Vi
vil ab.ll!dt>s ~1.60 pl ot f6 nogle
øtoro Bl11ln~mcntor til Ring

de. Hvsd der sker derefter må
vore efterkommere t.age vare
på, men mon Ikke det vil blive
muligt for Djureland~ Mot:OT·
klub at leje sig ind.

DjuJ'ltlnnd for eks. europ~
soorel!Jib for go Cllrt8.

t.ek:ni&ko klll'Ser for llllltvognB·
og buschauffører.
IJ.>l ~r
Djurelands Speclalorbojdcrskolc i Kolind, som gll.nnem on
fuTækko hn.r ørnu~gereL di!.se

l Jeg bor !!llaet mig, ot der
rru\ orron~ros føm lob om liret
- Wt 26 lub , og all er motor·
sporron ml døl mlndaoo sikret

BII.Dl!D sk.al efl.l!r salget tO sta·
ten format anvcndos til kore-

kurser.

URIMELIGT
- Jeg tror det lykkes os at
blive enige denne gang. Der
findes for 400.000 kroner invent-ar på banen, som jeg hor
tilbudt stat.cn for det halve
belob. Staten er dog kun interesseret i at kobe halvdelen
af invent.:u!!'t, som er npdvendigt for, at der k an køres motorløb. Det er ting, som jeg
ikke knn flytte frc.'Tll og t.ilba~te tU hver løbsdag på banen.
- Desuden ønsker staten jeg
skal indbetale et depositum
pA 50.000 kroner, hver gang
der afholdes motorløb og det
synes jeg er urimeligt med
den lejeindtægt staten får, siger Rene Koors.
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Djursland

Niels KrisliM Nissen:
- J e~: bar værN far twnt Pli
• færde med mine liDSiWilinger
om spoosor/Jtottc. men
planerne o.m at komme til
at ~re Formel 3

'

skullegeroe realiseros

i SH'SOMD 1983.
/Foto: Jorgeo R.Dllo).

l
»Kriscc i pengenød:

Drøm om
Formel3
er bristet
Dal 21-årige N mis Kristian N~ fra
Arnum - kåret som årets motorkører
p.! fi~ hjul i sidst.e sæson - bliver
alliaevfl ikke konlum-ent til John •Super•
Nielsen i Formel 3 i år. • Kris• har netop
måttet konstate~. al pengene ikke Iean
nA sammen, at det er urouligt for ham
al skaffe de 100.000 DM, som dot
vesttyske firma Bertra.m Sebiiffer havde
I!.J-æ..'et Co.r at stille et Formel 3·sæde til
hans n\dighed, og dermed lager eoorler·
jydl'!l endnu en sæeon i Formel2000.
- Vi var nået op på øt samle 170.000
kroner iocl. min egen Fonnel 2000. Delta
T 81, som jeg hilbede at kunne a !hænde
til omkring 100.000 kroaer. fortæller
• Kris•. Men så var del d.esvæi'TI! også
slut. Den b DeS hen\·endelser. vi havde
Slltldt ud tiJ det danske erhvervsliv om
'J)OnsorslBtte. ~taterede aUe i afslag.
og grundrn var gønsl!e givet, at vi var

for sent på færde - fi.rma.enle havde
a.llerede lagt deres r,eklam.ebu.dget for 82
og kunne i.k.ke få mig ind i nlg11.8kaberne.
Nu er jeg en erfaring rigere. Derfor skal
jeg i gang med at planla!gge 83·sæsolljltl
allerede fra juni. og så bar jeg forhåbent·
lig bedre held. Formel3 er stadig målet.

•Kris• stu~tede i sidate sæson på
andenpladsen i kampen om Europa·
mesterskabet [or Formel 2000, selv om
ban ikke deltog i alle aldellnge.r. og på
baggrund ol den flotte præstation er han
inviteret til England. bvor ban fn den
8. febroor og en 11.110 frem skal t.este en
ay Ot,lta T 82. ea sakaldt •wingcllr• m!!d
sidekllll5er. Måsko bliver det hans rti.C(!r
l år.
r sldsl~ sa•son kor~e sonderjyden syv
EM·lob. fem DM-lob plus et tysk lob.
l ur slull der skrues betydeligt mere op
for aktiviteterne: Il EM·lob - obvb del

En lokalplan for Ring Djurs·
land i P ederstrup er foreløbig
godki!Jldt al Midtdjurs KOlll·
mu DDlbestyrolae.
PianeD om fe tter en ændret
status al motarbønea og dens
bygninger til fremtidig uddan·
nel!læ·CCntcr.
Direktoratet far A:bejdsmar·
1tedsudd.anncl!;erne l1ar overt.a·
get bane-nlægget fra l. i'tll i
Ar. og det er beDsigten eUlpevi.s o.t flytte Djurslands Spe-

cialarbeic!erslloro 1 Kol.iDd til
PedeTStrup, hvor der er de
st.lukt pAkrævede udvidelses·
muligheder.
Lolm!plaDea er nll offentligt
fremlagt l to m!neder, hvor
alle iDteresaeredc bar mulig bed
fer o.t gøre Ølientuelle indsigel-

ser.

da ikke gt\r. ad Pommern til i starten•
- plus otte DM .Job. bera.f de fire på
dana.k grund - tre på Jyllan.ds·ringl!n

og et på Rill8 Di ursland.
- De&\lded er d et tanken , at jeg vil
være med i dlln såkaldte Goklen L.ion·
serie i Vmtyskled. Holland og Belgien.
Der skal bl. a. ke.res på Hockenheim og
Zolder. hvor jeg ikke før bar været i
aktivitet, så jeg tager nok et 11mut derned
i forveJen. i marts. for at se nærmere på
forholdene. siger N icls Krislian. der i
fredags sagde hsrvel til militæret.
Dermed s.kuUe der bllve bedre tid tl1
raccrict. og det er nødvendigt med det
store 82-program, hvor EM. Jobene kom·
mer •i klumper•. Silledes f. eks . firo lob
i august og et i starten ol september,
så • Kris• må undvære do hjemJage
kodgryder l fem uger. Men det er sikkert
uodø:rordnct, hvis ri!IIUitotcmø fiasker
~ig.

·hol
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Racerskole på y;~"~
Jyllands-Ringen
- .
Jyllands·Rlngen er påny i Ar
hJemsted ror en rnC'er-skole.
der også henrender sig til

soort.sbfltstcr. Arrangor er
korete!..nlskt> :u u~linIII hos
FDM, og skol~n gh·cr mulig·
ht'd tor at toge bnoehcens, der
åbner mullnhed ror at kure btl·
lob p:\ bane
Der er tale om o.>t to-dngel. kur·
sus. som ha \·de ~'<\ .stor t1lslut·
mug l fjor. Jt det i år hold~s
~ apn.l og • a.·.,
• -~ mnj .
b...'d c ti' .·1.
På RI~ Djursland r-: til en Iill·
nendcSkole reserverl!t dnt!Wr·
ne 9 ·lO april. Der er imldler·
tid opstået strldlghed('r mel·
tern ban('OS ejer. dlf'klmporto·
ren Rene Koors. og den
sportslige
lob$arrangor.
DJurslands Motor KIIJP Auto.
Der er'tale o11'1 uenighed om
forskelliøe
forretnlngsmæs·
støe aftaler Milske anyscs tk·
ke blot racerskolen på DJurs·
Ion d. men ogs! et E~J ·lob 1 ral·
))•·eros~ 1 sommer hll'nger l en
tynd trtld.
d~ :1

-
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Specialarbejdevskole sikret
Stadig muli~hed for
motorløb pa R ing D jurslal d
.MIDTDJ U RS: M ta l.en m t' l·
le m eje re n uf Rmg Djur~la nd
Re ne K or~ og ,t ,Hc n om k ob
af m OtOrb a n en med tilhø rende hygningcr . hctyder. at
DpH~I and~

Rally på video
RØI\'OE - Rally pi ~ideo pi laodrts 8\.tlrsk aluenn. Det
er det. d e- k&o pi H ole!
Rend~ l aluft . nk Djws!and&
Motorklub bolder klubaftal.
An-aogHDeukt er for alle,
ogd i ltk~mf'd.lm.mcr. og der
er gratie .tgang.
Der vil i flero t.imer blh·e '-ist
!IOD stOp ' ' idoo e! blandt andet
Mont.e-C&rlo.lobe.ne
1981/82
og VM-mllyt>t fra sid$te år.
Det er diskotek •Tiger Stræt• .
der veh•illigt htll' u d!Ant sin v].
dooskænn til motorklubben.
Skænnen er 110m nævn t lll.ll·
dets stOrste e! sin art.. Den
måler 92 tommer. og det vil
sige. at der på meget stor eJstand k.an !leS, hvad der Lore-

siger I!J'TIIIlglll"e. {()l' der bli ver raæ p6 læmxlet. ..

Spct·mlarbcjde~

'kole i Kolind Oytte r Ul
Pedcr.trup.
Staten og Rene Koor' l'r
h le\ et enige. d ter J t forhandlingerne tidligere var gitet i
h;\rdknudc . Pri~· n ligger mellem :1ogJ 1 1mill kr.
De cndchge tietaljer 1
handden k.:ndc' .: ndn u il-.ke.
o,crtagd<cn ~ke r iormentlig
l juli næste fir . o p lyser for,t.tnder
Arne
Pe d en..:n.
DJur<lnnds Spcu -.larbejdc·r slmle. lnt.ltil denne dato fort'i."Cller ~reciala rhc jde r,kokn
, ;t k jemfil af Ring Dju rsland.
Inden den endel ige 0 ' e n agel'C <kJl e n række: miljøm æs:>igc formalitete r afk la re~.
Arne Pe d er.cn udtrykker

Ie n e lse over, at køht't e r g!let

i o rde n.
- Det hur i f11N e omga ng
dreje t , ;g om , a t ~ l.:rc det
kon: tekn1~kc anla:f! . De ku r5er. der hJr været afholdt he r .
har været .:n <ouccc~ Dcrlor
h ar >tJtc:n lwfl et "ort nn\kc
om at o\·ert.Jge bandn \åledes at kur...:rnc har kunnet
((lrt!>a:ll.: ~•ger Arnt" Peder-

17 <pcCiill.ubqdtr.koler
rundt om 1 landet har bem l·
tct dl't t.or.:tcknl\kc: nl:rg pa
R.mg D,ur,l.lnd t1l dl: •~pr.tktl·
<kc afo.ll.ling ar b l a !'latforekurs.:r
Vigt igt'! for DJI ~lnnd,
Specialarbcjdcrsl..ol.: 4r •m •dle-rtid . at ~ko! en nu f,u, I•M \Il
pl.ld,problem . Arne· P~der
o;ensigrr. al man i fkr ,,r har
matt e t arbejde unde r m~gct
trang<! forht1ld. De r r '> im -

går p! skærmen.
Sidste h bold t m lllt ogs! klubalten p.A Hotel Rønde. Da
ven tede man et halvt hWlcir&de mennesker Men der kom
op mod et par hundrede.. Der
k.an nemt kOIIUile flere i aften
'

F~~r få anlæg

til
glatførekørsel
Mullg he de m ., ro r nl bli ve un.
d e rv ist l glalførekoruel e r bJc.
v~l bedre l don senvs te h a lve
an es å r . Alllg.,ve l vur<J r det
adskillig~: ur. ror alll' danske
blllster IAr mu lfg h l.'d for a t
bli ve und"l'\'l8t l den egn af
LMde t . h\'or de bor
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Thisted Dagblad
7700 Thlstrd, den
Klldunri•U.. adeo .,..,....

_.;_FEB. J9a2

Oe r findes t dag tt køre tekniske a nlæg. hvorat de ott~
drtves n ! kørc rwrerne og er få
å r g amle. el drives ar Forenede Dan s ke Motorejere og e t at
Di rektorate t for Arbejds ma r k edsudd(IJUlelsemc.
De [) oste a! a nlæggene har
overrislingsanlæg . så d e r kan
unde r vises l glatrorckorsel.
men d e t er fortsat c n farsvindende lille d e l af de erfarne
blll" te r. dor blm .)flter sig al
m ulighederne ro r a t blh·c bed ·
r e v lntc r b alls te r .
- D~ mt•~tt n lmlndellg e beg runde lse r e r . a t de [leste blll·
s tcr b e trug le r s ig selv som
t;ode bllit~ler. Oll ndr uhcldi't
f'r u d i!. tror baUs tem('. al del
a ltid e r naboen. d e t gdr ud

over, >Sigcr torm:ufl.ll\rl ror
Dans k Korcherer-UniDn, Er·
Ung Han~en .
Han oplyiK'r, nt Iokole korc .
lær<•rforrnlnger i Log5tor. Ila·
d<'rslcv, Åh<'nr<l. Vejen. Ve}
le, '['onder. !h·cndborg og Hci Hlnj~or har l'Ltlblerel køretek niske anlæg. d<' rtcste m ed Is-

anlæg eller pd vej Ul at Cd det.
!'' DM råder o ve r J y llandS·
Ringen. og DlrokLoratet ror
Arbejds markcds uddMnclsc r ne over R ing Djurs la nd. hvor
lsær""-t!'i'h vervs enduTrorer ud ·
da1mcs.
~~ s yd- og snndern•skc Om·
rade er beds t dækket md med
korete kniske anlæg. og man.
&elen pa anlæg på SJælland,
sp;:oc lclt i Kobenhavns-omm.
det. betyde r . at de mes t lhær·
d ig e bills te r 1 samarbejde

med korclærrre arrangerer
hold-kun;er på Bulto na Luft.
h a vn ved .\ ln.lmo eller på F'yn
øller 1SonderJylland
Oe kobenhavnsl<e korelære .
re vil de kommende par Ar
s pare en hal\' milllon kroner
op til elablcnng af et cenlæg l
Kob('nho.vns-omrddet.
O.;r Vfonl\'5 u.t blh•c ydl!rJi.
g(' re bono v ro, kor-,; o nla•gg<'·
ne . ntir dl) nye n•~tlc r tor korl\udCiannt>lij,, !'r \<lur orn N pur
år.
Dansk Kore iii)Nlr -U nlon me·
ncr. nt d<lr pa bnggrund '' ' lO.I
rra de St1nest(' f!'m d r'!l kort'·
prover er behov for· :!8 ko1•e.
tekniske anlæg tandet ovt>r

pclthcn m~:.:n ud\ldel<csmuhghcdcr 1 K.ohnd M a n har
gennem c t par år ah 1klet
trak tor· og motnrku N: rne p.i
motorb .. nen. h vilket mi d lertid igt har g1ve t bt:dr~ pla ds til
mct,•lkur,c rn.: p!1 specinlar bcjdcrsko lc n.

Statsskole
, Nu 'ker der de t , at skolen .
der er en 'ICIVC'JCnde tnslltuuon . ' forbindelse m e d stat.:n' cwe nagcl~c af Ring
O JUr\land b liver en ~tat'-Sico
lc: l k le ~k olen O)tte r til
motorha ncn . hvis lolwler ska.l
b) !!!!C~ om
Lige<am der
~•kl.;ert og~ •k al bygg.e~ nogle
m c. ''Iler for<tJinderen.
Skolen er IIl\ rigt 1 I'Jebli kkct 1gang med en ef1cruddanncl'e af Fa lckreddere l inbet
:af tre u~tcr 'kill 6(W) reddere
gennem · c t glatforerkursus af
tre dage' ' ;mghed
:.tntor,port>~ntercsseredc:

er "kkert >p;rndte pa. om det
nu er 'lut med lob p:i Rmg
DIUf'l;md. O.:t e r det ikke .
Melle m , talen og Rene Koor;
er det afw.lt . at 'JdstnZ'-·nte
ma a.f"1kl~ fem lob om ,\ret
mJ.:n for en km urs pen ode.
-!Otn

Hidsig strid om
Ring Djursland
~ \4

Em-løbet i rally cross ;nå muligvis aflyses
Rctkyldningeruc ryger gtm-

nem luften. St~mningcn mellem R~ n6 K()()rt>, Ring Dju1'11·
af
. . d . d
l.o.n d. ø eJ('r ~~ ll 1 u ga~øn

l

Banen solgt

j

Nå . ~
tk 1 1b
; ,, __r JCg 011.88 . Dnhnvc
"t 1
pø I)UJaen. F.e1v om Jeg 11r so1g
det hele til staten, så ~kyldct
JUlll må ned 1 Ilt. og formonden
d
, k fik., 5 . 11:
r
o·JUI~lan d .,'1otor Kl ub, kret. l;.a 1 )eg
aor
ta t unJ el f''· 1llll teIOilf.'r
4
samt i u.'·rigt helt> den aktiv<'
: . on nkr. g, ordang 'd ·0
.
tnl 11 IOil()r
ub• er 1kke h\'8 d d et 1...
uw væ·
'-··l
.111 11., og dtOT 10
. Cn
di0SI. 1SUl
kl
""ve llll " • er er
J~ en
ret.
pa~us l ~on~len, som RJ~r.
Dt to parter kM ikke- ~nakke al J~g mølnv;c u•m lob pr. år! de
sammin mere. 'Rygterne ~\Irn~te fer.:~ lU, meo der bh\"(·1
1kke organ1~de motorlllb før
rt'r. og ord som svindel og bedragtri benyttes.
~eg får afregrung. JeR kan ond
-IR har bolle l mi .. for ID.l.Ddst Ikke fa lov ~t lit regtu~kab4!rn~.
~
De har Sj!'J brugt pengene t1l
20.000 kr. o~t ligger fast. Før
lønninger. Ja, de har mAske
dette belob afregn~. bliwr der
d ....
~
d h
1kke køn motorlDb på min b3nt
ru &Aet og estet et ele op,
' siger Rene Koors.
med Dju1'111and Motor Klub
. Det er for gall, 91 ger Kjeld
som sportslig arrangør. og det
Ot.tsen. 1981 \"&r et travlt år. og
er l m·rigt 5let ikke sikkert der
for at kunne få det hele Lil 11t
bliver lob på banen mere, siger
kore, har vi afregnet med de
Ren~ Koors.
folk. som ,-j har bedt om at
- Det pØSU'r ikke. SJger forpasse de fo1'11kellige fun.ktionE'r.
manden for Dju1'11land Motor
Det var en nødvendighed for ot
Klub. Kjeld Ousen. Vi accepte·
få alt til nt køre. l øvrigt er det
rer ikke at bli\·e kaldt for S\'ind·
eje.ndomme.ligt, at vor formand
D
Ra
~.:;:
be
lere. Det er for skrapt. Vi har
overholdtallrdeskriftligeaft.a·
for jurs ce A......,, (selska
Jer, der iMv Ji.revet 1lnøJ.tssid·
for a!>'ikllng o.f lebene) få dage
for vi modt~g et ualmindel igt
ste år, hvor Ulrik Aub4!rtinOxholm, trådte tilbage. Vi har
kedeligt brev fra Koors, havde 1
haft en del mundUige aftaler,
et møde hvor det blev a.ft.alt, at
\'i skulle i gang med samtaler
og det er dem Koors nu hænger
001 den ko.DUDende sæson.
siJ i. men lad mig lige forklare H'-ad der mAtte være sket i den
sagens ret!A! sammenhæng, s.ir
d
ger Kjeld Ott.aen, Trustrup ved
mellem 1ggende ti , ved vi ikke,
!Ung ·u1'1iland.
men vi kan sige i dag, at al kom·
1
munik.alion er afbrudt . ..
- Sagen.s kerne er den store
Ren~ Kool'1i oplyser videre,at
depotbygning på banen, hvor vi
staten
har store planer med ane-r ble\--et enige om, at dele over·
læggel..
Der skal helt ny 6!-falt
skuddet fra salg m.m. Dertil
pi banen. Det er også hårdt til· l
k.ommer, al Koors int.tt har fotrængt. Geodædisk Institut har
retaget sig i forbindelse med
\"fdligeboldelse af banen i 1981, allerede foret.llget mAlinger af
og det var i øvrigt det år hvor jordbundsforholdene. Der lader blev af\ildet llen løb på ba· ves en helt ny bane, men samarnen.. Vi har seb.: mltt•t ..im:c.- .bejdet...e~ ~øf Reno~
6\tre i materiel, og udbedring af med klubben, og uden en klub
kan der ikke laves løb. EM-lu·
asfalten pil banelegemeL VCi
bet i rally cross i juli hænger i
fau.er ik.ke et ord af det hele.
Jeg kan oplyse, Øl vi i 1981 har en meget tynd tråd.
·Jeg ved, fra den tid. hvor jeg
b4!t.alt ~r l 00.000 kr. til Koors
havde en flllGI!r mtd 1hele spilfor le"e af det hele. t.ilfojiU" Kjeld
let · hvor jeg selv trak i alle trå·
Ou.en.

tj

o

deno, at når der købes varor
hjom for f.eks. 40.000 kr., flå bl i·
ver der oga6 40.000 kr. i .over,, d
'b d
f ..
be
e..u 'og o.1v e1on Il . ucu.e .
lob er 20.000 kr. ul mag, som do
' •• op. J cg er bl øvet
Mll ' 'h ar .eswt
t.ageL grundigt bagfra, og det
· V"1 hnr t...
r
sk u f'aer trug.
nw t mange
dejlige limer pil bonen. Klubb4!n har haft frie forhnld,...Nu
end~ r dt&.>ooJ<. ~~~må
MJCi m<'dllt laJ:lidt uorficiel
løb for 'di ler og motorcykler mA·
ske. DeL var jo ikke lige det jeg
on.skede siger Ren~ Koorl!.
'

DAUs rolle

Vi ahr forelagt kendsgernin·
gerne for DAUs formand i ba·
nesportsudvalgel, Klaus Pedersen, Kob4!nbuYll.
. Vi her haft Rene Koors til
bnnesport.amude for nylig, hvor
vi fik forelagt det samme. Nu
prøver vi at mægle i striden, for
det er trist at. skulle miste
denne ba.ne. som tegner til at
blive fremragende med ny asfalt . Man hnr allerede bedt. os
om at. aflyse EM-lobet i Tall-y
cross i juli. men det har vi dog
endnu ikke gjort. Vi tror fortsal
på en mægling, siger Klaus Pedersen.
DAU bar nyt hanesportsmøde i denne uge. og her vil
man prøve at nærme sig de stridende parter. DA U håber på, at
b4!gge parter er interesseret i en
løsning.
Sker del ikk e, så må man nok
sire. 111 Ring Dju1'1iland som
mo1.0rbnne i DAU-regi hænger
i en tynd snor.
Ren~ Koors bar f oreospurgt
John Lundbtrg, Jyllan<lsRingen , om ban er in tel"l'SSeret
i a l lave løb pA banen. Lundberg har øvaret nej. Han mener
ikke at kunne overkomme
begge baner, men hvis Djurs·
land Motor Klub kAn fremlægge et respekt.ubelt regnskab
for R.!ne Kool'1i, så tror enkelte
ke
forUiat pil en løsning.

E: de spændende rally cross arrangementer på Ring
rsland en ~a'? Det var på
DJursland denne ny motorspo.rtsg:ren først sejrede her i lunde t, men int.eme problemer
mellem Rene Koors og mot.ork.Jubben pli Djursland ser Ild 1jl at stoppe l~:~ bene.

l
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~bejderskolen

indleder flytning i 1983:

med lokal
for Ring Djurs~

ori~nl~rlng.

Kuz-!Hlt atvli<Je s pA re.
finurant •Mol5hytt.!nc og
.tarter med teort. Dercf.
ter k~Jrea et lob på omJlri.ng llS km.
Motorklub~n Mber at
ekllbe yderHgere Wga.ng
W eln orlenterlngsa!dellng gennem kurs:<'t. der
er grnlls.

(

1 6 FEB. 1982

h:lldunf(~tllll~ od,n ..". .. .. ,
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KOUND - Der er nu udllr'
bejdtt el rorsleg til loknlplrul
ror Ring Djuraland i Pedus tzup, der fremover s kal buæ
DjUNiands Specinlø.rbejden~ko
le.
Lokalplanen
rarelægges
Midtdjurs Kommunalbestyrelse l mødet i morgen med iod-

stilling om godkende~ fra
tek.ni.sk udvalg.
DirektonlteL for arbejdsmar·
keds-uddannel.sGme har indgået en ~tinget kobsnftale
med banennlæggct.s ejer. R~me
Koors. Farum. Efter denne
tale overtager di.rek!Qrat.ct b.l:

ør-

Foru.den busøer og lastv ogne
bliver der også pioels til moIQ.r løb på Ring OjlD'81llnd i
fremtiden .

ncn med tilhorende bygninger
J. juli i år, mon med ret til o.t
udskyde o'ert.ogelsesudspunk·
Let til årsskiftet
Det «ids!Q hænger formentlig

!'QJl\J"Oen med bevi.U.in#(sproæ·
duren. Der er foroløbig afsat
omkring Il mil!. kr. på finan"-
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Lokalplan for 'l! V
Ring DjUisland
MfDTDJURS:

Midtdju r~

Ko mmune er nu klar med
den lokniplan . der ' knl Iiamie
Djursland Specialarbejder·
skoles aktrviteter pil et sted.
Loknlplnnen skal sik re. a t
der kun ske den nodvendige
udbygning af spe.cinlarbc j der·
skolen i området ved Ring
Dj ursland , som direktoratet
for arbejcbmarkeJsuddnnnel·
ser har køb L

Staten overtage r R1ng
Djursland med tilburende
bygn1nge1 l. juli. Ove rtagc l·
sen kun dog ud<,kydc~ til
a~klflcl. l løbet af 198:1 vil
special:lrbeJdcr~kolen så star·

te med nt Oytto: aktiviteterne
fra ~kolen 1 K ohnd over 111

'

bygningerne ved Ring Djurs·
land, Pederstrup. Foreløbig
bruge~ de ek.s1~1ereude byg·
nrnge r. og det e r (ro MO lens
s1de endnu 1kke beslutt~l,
hvo rdan en senere udbygning
skal foregå.
Når staren overraser Ring
Djursland er den fremtidige
uddannel~c af last,ogns· og
rutebilehauff'0rer på D j urs·
land 'ikre t Me n der vi l dog
foru:u bl h e holdt mOlorl\.lb
på bttnen. Den hidt1dige .:jer.
Re ne Kor;, Farum, h:u la,~t
en aftale med stnten. der
~1krcr. at der m :t afholde' fem
motorløb om ~ret i de n-este
fem lir.

loven for 1.98 J. og dette beløb
skal overfores til 1 Ar. Direk t.orntet har med den heLingede
købsaftale taget ho)de for, at
d('nne ovl'l'fQTS(>I knn forsinkt.>S.
J beløbet er indeholdt kobspris
på 3.5 mil!. kr.. mens dl' rvsterendc millieroer s.kal anvendas
til indretning af oo eksista-enJe bygninger til brug for specialarbcjderskolen.

!:Ær er endnu ikke tru!k-t endelig bælutning om, i hvilken
takt indretJUngen og den senere udbygning skal ske
Forstander Arne
Pedenen.
Djul"'!land!l Specialarl>cjderskole. regner med. lU udflytningen
f'rn lokaJPme i Kolind forst
knn indledes næ~te ar. Han
oplyo;er, at -der er ornk.ring
2200 kvm u Ilder tag på Ring
Djursland. og ot Specinla:beJ·
de:rskolens behov er godt det
dobbelt.e
Der skal med andre ord opf&res meUem 2000 og 3000 n:--e
kvm. Givet er det inudlcrt.rd.
at flytningen fra Kolind til Pedentrup under alle omst.æn·
digheder vil komme til at ske
et.opevi.s.
Djurslanels SI)Ecia.llll'bejderskole genOI"rnlorer i ojehliklæt sit
progrum p:l halvt se meget
pladq, som egent~ er påkræv('l Det sker foruden på skolen 1 Kolind i en række lll.ou
og lejede lokaler spredt på
Djursland. Aroo Pedersen ser
såledæ frem til ot få samlet
alle aktiviteter under ~n hat.
Med udbygningen af Ring
Djul'!!land vil dA!r ku n bliV\'
~ om ::~t skoffe den forn(l(!ne
plods til de nuvære:nde. nor·
male aktiviteter. Der er ikke i
de forolobige planer regnet
med plads til særforanstaltnr.nger. r den forbind~ er der
tanker fremme om oL anvende
den eksisterende skole. men
det vil i gi v~t fuld kræv t> en
afklaring nf Kolind-bygninger.
nas fremt.ldigo øjerlorllold
Spec.ialarbejdcrskolen 1!1' i dag
85 pct. statSCjet. og den modtoger de si.dsu> l & pct. fra hhv.
arbejdsgivere. arbejdstagerne
og kommunerne, der yder fl!Jil
pct. hver.
Denned sikres o.konom.ill.n til
de normale aktiviteter. mens
særforanst:altningeroo udelukkende er b~ret pil kommunali' midlP.r
Ring Djurslands 0\'i!rg&.ng til
uddanrm~-instituLion
bety.
der ikkl' samtidig et fruvel til
mot4rlobene. [)at kort!telm.i.!ke
anlæg, 8001 1 dog ø.nvendes til
\"id.ei"C\ldciannelsc ror bus- og
IMtvognscll.lluff'm'I!T, skru be''ores. og lokalplanen siger videre, tit der drligt. roå boldæ
~ri
! banen.

Ingen mo lorløb på
Ring Djur land
Alle sommerens arrangementer [lyst efter strid
mellem ejeren og den lokale mo orklub
Al Helge Lau~cn
En s trid mollem DJurs·
lands l'l1otor Klub og e jo·
ren af R ing Djursland,
grossoror Reno Koors,
Farum, resulterer otter
aU at domme 1, at der

ikke køres e t e n oste motorløb på banen l år.
Striden står om baneleje
for 1981. Rene Koors hæv·
der, at klubMrl skylder
ham penge for sidste sæ·
son. Ban har derfor skJ1tt,.
llgt meddelt, at han betrag·
ter alle atta.ler om leje eJ
banen 1 år som bortfaldet.
l konsekvens heraf har
klubben meddelt Dansk Au·
tomabUsports Unlon, at de
fem planlagte løb l den
kommende sommer må. af.

lyses.

I unionen håber man sta-

dl.g, at parterne kan finde

sammen. Det skyldes l..k.ke
mindst, at det tor darulk
motorsport vU medfore et
uoverskueligt prestigetab,
hvis man detlnttivt mA af.
lyue en planlagt atdellng a!
europamesterekabet l rally
cross l juli. Sker det vil del
blive vanskeligt, tor l..k.ke at
sige umuligt. at Ur en sådan
atdellng her W landet Igen,
erkender DAU's general·
semtær. c. o. carstad.
DAU's banesportsudvalg
har netop holdt møde, hvor
lll!ysnlngerne blev drøftet.
Udvalgeta formand, Klaus
Pedersen, oplyser over ror
Aarhuus SWtatldende, at
man lk.ke fra banesportsud·
valgets side agter at roretage sig noget.
- Det er muligt. at
Nielsen. vtl torsege at

DAU's p rms.ldent, H. C. l
b ringe partorne sammen.
Vl vU 1 banesportsudvalget
vente og se, hvad det kan
medføre, alger Klaus Pe·
d enen.
DAU har ikke over tor
den
lntemaUonale
bUsportsorgnn1satlon FISA l
Paris a.O.yst EM-atdelln·
gen. Det skal ske snest 3
måneder før løbet. Etter
denne frist koster det en
bod på ca. 10.000 kr. Fr1·
sten er 16. april, og nu hå·
ber DAU så på. at der vtser
sig en losning Inden da.

Fronterne
trukket op
Fronterne er trukket hårdt
op l striden mellem Rene
Koors og Djurslands Motor
Klub, eller rettere det anpartsselskab,
Djursrace,
der stod med et økonomi·
ske ansvar tor løbene på
Ring Djursland.
Rene Koors, der har be·
tinget skøde på salg n1 ba·
nen Ul Dlreh1.oratet For Ar·
bejdsma.rkedsuddannelserne, har tilladelse W a t
arrangere fem løb på ba·
nen i de næste rem år. Det
er hidtil foregået på den
måde, at ApS Djursrace
lejede banen og aiviklede
løbene med selve klubben
som sportsllgt ansvarlig.
Men l december med.
delte Rene Koors klubben,
at Djursrace havde snydt
ham ror a!regning for 1981
og tilbageholdt regnskaber.
Han opsagde dertor samarbejdet. Et planlagt møde
mellem parterne dengang
blev l..k.ke til noget, og siden
har man l..k.ke talt sammen.

- VI forstår ikke rigtigt
Koors' påstande, alger en
repræsentant tor Djursrace
ApS, Ove Thomsen, Omme·
sl.nlp. VI er ald.rtg blevet
bedt
om
regnskaberne,
men 1 ovrlgt fremgår det
tydeligt at d e m, at vt har'
betalt, hvad v1 l henhold W
vores lejekontrakt skulle
betale. Det drejer slg om l
alt 103.000 kr. l løbet at
1981. VI kan dokumentere,
at pengene er betalt. Om·
vendt hor vi aldrig fået
penge tilbage !ra Koors, og
det havde han takU.sk lovet
os. VI lagde 22.000 k r . ud W
forbedringe r op W sidste
års EM-a!dellng 1 rally
cross på et tidspunkt. hvor
Rene Koors var l Frankrig.
Han lovede telefoniSk. at vi
skulle slå halv skade om
udgtften. som reelt påhvtlede ejeren. VI har aldrig
lået en krone.
Uelge
det
betingede
skøde for salg al banen,
skal den overtages at sta·
ten 1. juli. Rene Koors har
solgt banen for 3,15 mill.
kr. kontant - en del mindre end han oprindeligt
havde ønsket.
- For os ser det ud. som
om Rene Koors forsøger at
tå dækket »underskuddet «
på salget ved. at han henter pengene tra motorspor·
ten, og det vU vi under Ingen omstændigheder være
med lU. siger Ove Thom-

torholdene omkring binen.
Mødet holdos liS. marts.

Overvejer at
anlægge sag
Som nævnt har repræsen·
tanter ror Djursrace ApS.
og Rene Koors Ikke været l
direkte kontakt. Koors har
l et brev Ul Djurslands Mo·
tor Klubs UdUgere formand
erklæret, at anpartsselskabet bar snydt ham tor baneleje. Til Dansk AutomobUsports Unions medlemsblad »Autoorlentertngc siger han, at han blot har
fået »nogle regnskabere.
Han gentager, at han Ikke
vU lade sig snyde. »Jeg er
forretningsmand
og
vU
Ikke have
f:ldu!;.regnska·
bera , tl.lføjer han.
Disse bemærlmlnger er
faldet
'b estyrelsen
for
Djursrace ApS en del for
brystet. - Når vi nu kan
bevise, at vi laktisk har betalt. hvad vi skulle lfølge
kontrakten, siger man l be·
styrelsen.

Efter
hvad
Aarhuus
SWtstidende erfarer er der
mullghed for, at bestyre!·
sen vil retsforfølge Rene
Koors med påstand om, at
hans udtalelser kendes ube·
roj ede.
1

sen.
Han oplyser.

at

Djurs-

race ApS. selv h.ar taget

lnltlatlv W et mode med repræsentanter tor stat og
kommune tor at klubben
kan flt klarhed over ejer·
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Rene K o0'1'• - har O'J)a4tlt eLle aj'tc.ler med Djur~racc ApS. lfo/Ot! 1!1 bt!lhagat 11kode slwl
~tatt!n ovcrklgc Rino Djurøla~ 1. juli i dr. Han har dog i de nw..str f••m dr lDu at armn·
oerc motorlob på ban871-, me>~ det er hojllt tvlvL!omt, om der kortur et C"Jl(t~tn l d r .
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Bilorientering
på Djursland Yl Lf
Den østjyske turnering l bU-

----

l

Djurslands' Motorklub
lægger ud i den
østjyske turnering

GRE:.'JA -

Djurelauds Mou.-

ldub e- pA

~...t 118 lll'ftllgw

ar

deo Cønr~ ar i alt syv afde!io.
ger i liStjysk turDering l biJ.
orienteriogalab.
Der VeDtal deJtagcise al ~ 70
bold i tre kl•sst!r, og de kommer fra de syv klu bbcr. som
hver iu!r står for~
a! en a! afdelingerne. Det drej.
er aig fiaruden væruklubben
på lørdag om ASS. Arhua,
Horsens,
Nr.
Sned&-.Boes.
Skanderborg. Silkeborg og
Randers.
Et dusin medlemmer bar geD·
nem længere tid været b&skæ:ft.iget med forberedelsemo
til løbet., der fir start fra E.sso
i Ryom,gård og mål ved Drasbæk.e Hotel i Kolind. Der er
alts! tale om en rute i det
midtdjurske, og det er iøvrigt
alt, hvad løbalederen. Jargen
Christenaen. Slæd8trup. vil af.
sløre på nuværende tidspunkt.
Som ooget nyt blev der lørdag
foretaget kona-ol.kørsel pA N·
ten. Der har ofte tid.ligwe været muggen l krogene over ru.
r.elæg;nlngen. og for at undgi
denne aibllltioo lod Djurslands l
Motorldnb, Age Kirketezp,
Hobro, estimeret orieute:rinp.

nemmelig for den imødekommenhed. som langt d o fleste
private lodsejere viser.
Ruterne gennem.kares i etaper.
og her bar klubben fået hjem.
mevæmets radiotjeneste til at
medvirke til at få etaperesultaterne hurtigt frem til hovød.
kvarteret på Drasbili Hotel
Pi de.nDl! måde vil de enkelte
kørere så snart de er i mål
kunne få oplyst deres Sllillledo
resultet. Tidligere mAtte mon
ofte vente op til en times tid
på dette result.aL
'I'ilmcldingen til løbe.t, kan ske
indtil torsdag, men det kan
lade sig gøre at komme med
helt frem til selve starten.
Tilmelding kan sko til Fiemliling Nielsen. Balle.

r----....________

ortentertng starter på lerdag. og det er Dt!!.l:!land Motor4_!ub, der er a.rrangøi'irt
å.ro~rst.e lob. Tilstarten l
Ryomgårcl ventes 60-70
hold. Sentor og Jwlior akai
køre 90 km, begyn~me 70
km og nybegyndome ~ km,
og der er mål t Kolind. Ruterne blov sidJJte weekend
proveltort at den danske mest.er Åge
bro.
Det er
ntjyake
Foruden

Kirket.erp fra Ho-

tjente år, at den
turnering

køru.

Djursland Motorklub deltager AA.S, Renena
Mot.orklub, Nerre SnecleBoea Motorklub, Skanderborg, Sllkeborg og Randers.

Der køres bi.L om vondrepo.
lro!Pr udsat ni M OI.Ora"aft,
GrenA, al F'iot og dosuden om
Friis Anderams va:ndrcfado.
Endvidere lwr E880 i Ryamgård og DjureiJUlds Mot.orklub
i fæ.Uosskab udMt præmier, og
der vil også v ære præmjer fra
Dra.sbæks Hotel. Der vil endvidere være fine præmier til
nybegynderklo.ssen. og ' ! den
fo rbindelse c.r even tuelle præmiegivere velkomne til at henVI111de sig, siger Jørgen Chrl·

Kørerne dyster om vandre-

pokaJer og en nek.ke andre

prmmler.

J

SUirulen.

Foruden ham belltår lobsledelsen af Kjeld Otto.sen, Lyngby,
John Knudsen, Ryomgilrd, og
Svend Erik Andcraen, Olesborg. der olle bar erhvervet
Dans k Automobilunioll8 løbs,J øderlicens.
1100 KØBENHAVN K
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r

af

Djursland
. dt>n

kører, foretage en kontroJ:kør.
se!.
Ruten for juniores er på ca. 90
km. mens begynderlelassen som bøstiT a! bilde jun.lorer og
øen:lorer - skal geDDemkøre
70 km og nybegynderkl.a.,sen
SO lan.
For størstedelems vedkommen-

~ildran a: hd .. ,. uden •nt••r

-

de er ruterne lagt på privat.!
veje. og l deJ~ forbiDdelae er
DjWIIlancla Mot.orklub tak·

'

Djurslands Motorklub
køter jubilæums-løb .
GRENA - Dj~Jande
Mo·
t.ork.lub vil gøre noget alrrl!gt
ud a! 1962. Det er 26 Ar eldm ,
klub~n blev lt.llrull, og Mgi·
vmbeden skal marken. l l~tb5prognunmet pA troet. ar
b.øje bmzi.oprlfer og lave del·
r.agertal ved Aboe Driwtmngslob. •JubllæuiD.li pok41 løbet•
er benunm~t til lørdag deo 2<1.
ø p rU.
Inden mon kommer al langt,
skal mangt og meget ake t!Jdels i jubUn.>cts tegn. OricnUitingsafdelingcn vil gcnn\lm·
fOl'!' cn popularlscringø·k.om·
pagnø. men på nogenlunde sik·
1w grund, idet mon vll goro
meget ud il! de sllko.ldw mini·

cup-løb.
Der sklll koros Bllkll lob

ru d~'ll·

no 1111 med det forst.c 501ldag
den 14 llllUtS. MW-cup er
yderst populær blondt medlemmerne og ikko l1\ll\dat
blandt lx-{O'ru:leÆ I.øbsr:yp.n
biClV indfort for nogle lr siden
som en træ:nings-rumering fclr
~gyndcro l spon.cn, men ol!.~
rode året efter kunne samtlige
klø.saer deltag!!. De krævede
simpelthen lov til at være
med.
Populwit.ct.cn skyldes mAske
lkko mindlft. ot nunicuJ"Iob
kun er over 40 kilomo.tet. og
nt deltD.gerne cfw løbet sam·
let~ over et stykke mod rullv·
poise for øL drofw indhostede

crfwingc:r.
De ~~Dks lob, hvo:ra.f det første
alt$A koMJS 14. mo.rt.8. bliver i

lr tælleode til klubmesteraksbet for begyndere sammen
med klubbens ftn! Ionfagslob i
sæsonen.
Begynderltlasaen. juniOI' og
seruorklo.sseme slrol koro om
klubmcs~abet i de nævnUJ
fire lørdags-lob, hvoral t.re af.
deljnger henlægges til klubberne i Randers og Arhua. På
grund ni det vigende dcl~
tal i åbne orl.mtenogslob skæres denne aktiviLet i jubilæum·
såret ned fro tre til t\t lob. Sæ6C>ncn slutter løvrigt t.rod!tionelt med det årlige N~rolly.
som DJurslonds t.l ototklub/1
Autosport
og
Dagbladet
•D:lW111ond• er fælles om.
V lUl

~
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2 CV-kørerne
skal også i år

kæmpe om DM
Man er altid sikker på sprn·
d!D.g og drmmrlO., n.Ar der stAr
2 CV Cl:ol;;ø pA programmet og cW: er vel ikke miDe1st der·

roe, ol denne farverige !onn
for motorløb bar opnhet så
llior eD popularitet, ai det DU
er 5. år i tnek, der kø:es 2 CV

og Internationale løb pA gromi Topll'pind ~ halv sknte m!
Croøa pl de danske baner.
Løbskalenderen l 6r indeholder af uovCI"CDBStemmeløer mellem vist være den k«rdd.e beteg·
5 DM-tællendo lob. der nfvik· DjW'IIland Mot.or Klub (DMK) oelae pA clBme Udt øpedelle ~
tn•t!on fra DM l 2 CV Crosø.
les som folger: 23. moj Ørne· og Rene Koons, København,
dalsbnne:n. 31. moj Nisserln· der bor solgt banen til LandDet er ikke blot på det sports·
gen. l. august Ømedalsbaoen, tr'llllSportakolen, men som bor
lige plan, men også økono28. august 0medalsbanen, 26. retten til al kore motorløb pA
misk. at 2 CV Cross ligger
banen.
sept. Sorge Ring tRendsburg).
lunt
i svinget, ror både Cl·
At de nordtyske boner med 'Det vil uden tvivl også skabe
troen. Blaupunkt og CapenhaSarge Ring i spidsen ou er 00. ekatro spænding. hvis en lille
gen VIdeo Circle etiller op !lOm
gyodt at interossere sig for 2 Ook nordtyskere nu skal til at
CV Cross har i nogen grad op- tag\l kampen op mod vore hovedsponsorer, så klassen
vejet den kedelige nyhed, at egne stjeruekorere med sidste igen i Ar bliver <!n af de mest
danske
mester Kurt ·begavede• Inden for dansk
Ring Djursland i år hor måt- åns
automobibport.
tet aflyse samtliga naLionale Schll.rle i spidsen.
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De står galt
til på ringen

Perfekt
løb på li l~
Djursland

1

Racerkører Y'f
viser sin bil
.frem i Vejl e
Raco:rk.ørvt~·n.
udhgerl!
danmarlr.smester Hans Søgaard Lra Hors<.:ns prwSt-nt•·rtr sidst på ~ftermiddagl.'n l
dag bos Toyow-forhandh:ren
i VC'JIP d~:n Toyotu CoralUt
Coup<'· GT, han skal kør~: 1 på
søndag p(J Jyllands- Rmg•·n l
d"o nye k.las:.c for standardvogn<•.
Hans So~;aard sllll~:d<.: op
1g•·n l fJor ~:her l'n pau8<.: fro
motorsport på næsten 10 ilr
Alhg<:vcl k.lon:dc ban Sl& strlil•nd<'. Su1Jtl60t:ml• vur Htma
Sllgoard næst(·n uov<.:rvirodt:llg l (:D F'lat Aburth Htm bh•v
Danmark&m<.:S\l·r l 1968 og
var pil Sllmmc Ild lnd<·hnv•·r
of baner~:kordt-ml• på Rosklid~: Rlllg, Riro& Djursllllld og
Jyllonds-Rina•·rt:-'Han kvtt•
wd.: motorsport<.:n i lfl71.
l d•·n ny•· il&ndordvognk.l~! <.:r fir!: bUmrt•rkl·r anmt·ldt Di'! 1.'1' !>l·ks F'ord t:;ll-

._.....__

l

•

~

-.

Flere mAneders omhyggeligt arbejde 1 OjW"Ølandl Motot,...lOubs onei!teringbmt·
tlon bar tnlgt, da klubbe.n
lørd,ag atten aMidede en
ll/ll8ten perfekt 1. afdeling at
ØStjYllk Tumering 1 or1entorings.kørsel.
Løoot var etterkontrolleret
at den kendte orientortngamand Ange K1rketorp, Hobro. og derfor vlato alt a1g nt

paaae perfelrt. Kun el enkelt
al de l alt tiO dellAgende hold
havde lndvend1nger, men
del"tii protest blev atvilt som
ubegrundet.
Hans Søgeard

CQrt, (irc Ftnt Ritmo, tre AJfu
Rr,mco og d"'n To}'(>ta CoruUa
GT. $Om Hans Søg&ard kør,. r
i Den er fo:lh·t~ (:m•sl\· baghJUI~t rwkJwr

St.arten var l Ryomgaard
og ad tN ruter. hhv. 88, es
og ll6 km rundt på Dju.raland
kom alle l mAl l KoUnd kort
før midnat. Med effektiv BB·
111øtAnce tra Hjemmeværnel
lrunne løbsledelaen oftentllg-

pre resultD.tome fA mtnuttor etter, at

mAl.

atdate hold var 1

Der blev kørt om Oe.re polul.ler l løbet, de r som ruevnt

vo..r

første

at

l alt 7 afdelin-

ger 1 den østJyske turnering.
Sven
.Aabenhuus/Jørgen
Skjøt van4t den arrange..
rende
klubs Motorkraft.
vandrepokal W ejendom.

Reaultat.ome:

Det står sløjt til på Ring
Djursland. Løbet i denne weekend er aflyst. men værre er det
dog for hele den danske motorsport, at EM-Iobtt i raUy c.rO"..s
ti l juli også er blevel Dilyst.. Det
fremgår af DAUs officielle udvalgsmodere fc.>nlt. al det ikke
har været muligt at finde en ar·
rangor.

SenJQt!trlpqen

l. Sven .As.benhuus/Jørgen
SJwdt, Randers, 102 atratp.
2. Ole Morten&en/J:iana Jergen Andersen. AAS. 1.23 stp.

S. Ove Pedersen/LB.l'8 Vlnthcr, DMKJI, 164 stp.
JUDiorklaøea
1. Gert Bertelr....an Jesper.en, KjelleNp. 2l.S atp.
2. Preben e a by /Kurt Soby,
AAS, 2:H atp. 3. Knud Johanøsn/Jea Cbrløl.ensen, Nr.
Snede, 278 øtp.

øegyoder't'•øsea
1. Jørgen I~md/Ertk Sønnaen. Rorllenø, 1.25 stp.
2. Ertlt Jesperse.n!Rene Dal
Tbomsen, Horsens, ll50 atp.
8. Kaj NlelBBil/Ib Pedersen,
D~. 187 &i:p.

Nybei)'Dd.orklueen
1. Erik Ploug/Jan Yadlsen.
IJ,AS, 1 atp.. 2. Bo Madsen/
Henrik Nielsen. AAS. 2 stp.
8. Jena Chr. Nle.laen/Preben
LanJen, Nr. Snede, S atp.

J

Djursland Motor Klub, der
havde liftale med Rene Koors,
r~cr af banen. rog i kal"Dlmeri i
\~nter, Oj: problemerne er
endnu ikke lost. Koors påstår
klubben har snvdt ham for
pengt> helt op til 20.000 kr. og
klubbens tidli~re formilild si·
ger Koors, er fyldt med løgn.
DAU har provel at mægle i af.
færen, men åbenbart uden

held.
Det \'ar Ulnk Aubertin·
Oxholm. København, der for
nogle år sidt>n lU: 5tablet det

filrstc nlt'hl!t' in~rnationale
rally croM arrangement på benene her 1 landet.. !Ht vtlr p6
Rmg DJ~land. og siden gik
det st.ll'rkt. Aret efter kom bo·

nrn m~ pil EM-Iis~n. og n(.
\'lkhn~n gik llå godt. at banen
i.en \'&r med t\ret eftt'r . det var
Sidste ur. men da begyndte <iH

ollerede at halte. Det var et

stort slas: for dan!k bilsport at
miste ~~ EM-ilrrangement 'p!
grund uf inttltne stridigheder.

Man kunne næst.en ha\•e und·

sk~·ldt offær~>n med en let ho-

\~ryøten, hvis årsagen bavde
weret dårli~ ledelSE' eller el dår·
hgt øportsllfCl arrangement
men dt't har der ikke \'8)rel tale

om

-

r

-

•

~
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Sorge Ring i Rensborg med
Af Ejnar Ramsin g Lorenz

Flensborg. Man kan dltJd væ re ban('r i Danmark Det \' il uden d:~nske baner og dermed vtl
t:1gc kampen og mod dt' d;vgtl·
Sikkert p;l sp<l.·nd1ng og drn· 1\·h·l
også
!;kabe
ck.:;tra
!l<' dansk!! :;twmekor~re med
mauk. når dl•r t'l ellt·r ando.'t Sp.."l:ndmg. h\·is c-n ltlle flok d n
stro s(jr bllh•b - 2 C\' Cross 'ti,!!C motorsportsmænd (r,. ;~1dstr- dr; rnt'skr Kurt Se-har p.i pro.l!f•lllmo:t. l D<lnmark Rensborg ddtagc·r på dt• f<· 1 spldH•n Det er som nævnt
Jkkt• rnmdst for spoc-ndtn~en o~
har man la.>ngl' mll.·n·s~n.'t sis:
for dcnm• sJX•<:u.>llt.' SP•'rlsJ!n.·n
JO
de· t bh\ "r 1 år 5. år 1
lr<l!k. dt•r kun·s :! C\' Cross
på dt d;.mskt buncr :'\hm nu
er m.m 1 S.vdslt:'s\ li! Qg,.,. ht~
gyndt at mten.•:-M:rc!- s1g for
dcnnl' lom1 for motorsport
1)(-n :!ri. ~Ptt:mbcr holdt·!' dt>r
.~1fc-d~:s :! C\' Cros,- på
. .Sorgc Rul.l'(•· 1 Rensborg A t
~en 1 Rensborg nu \11 deltage 1 dennt.> 'pon har 1 ovrigt 1
nogen gl"<~d np\('J~t dL•n kl'<ICI I·
gc nyh<:d h<~s danske sporu;·
køren.>. at R ing Qu.u-:,dand 1 år
har mdttL• t"'lm_vst! samtligt: nauonele og m t(•rnauonale løb.

drama ll kkcn!; skyld. ;,t den n<·
fravcrigc form for motor lob
har opnået s;\ l>t(Jr l.'n popu
lanteL :\1t-n det (·r 1kke blot
på det sportsllgl• plan. mt'n
også dc:t okonnmtsk(•. at 2

Topspind med
halv skrue
må v ist
v ære den korn.>k le beteg.

nelse på
denne lidt
specie lle situati on fra
DM i 2CV
L obct den 26. st•ptcm~r 1 Cr oss.
Rensborg blin·r 1 mtel'ruitJOnal lfoto: Kim
klasse ligesom på de fleste Ras mussen J

i dansk DM -løb
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apecialc/·
arbejderskole
•

• G&ENA.: Djuraland
SpeclalarbeJdenkole l
Kolind bevarer alo IIta·
tu.s som acl vejende 1.ruJU•
tution selv om Grenå by·
r !d akaJ bevilge &00.000
kroner Ul formAlet. Der
bar p! det seneste været
en del u.el.lr.kerhed om
skolens

trem Ud efter
at&te.n bar kebt •Rlng

Djunland• for allnd.retle dele al motorbaneJJII
omride tU ~lalarbej
denkolc. For at akoleD
ak&! torbllve en eelvej·
end. lnlltltuUon ml kom·
munerna pi Djunland}
torege deres løda.lrud l
skolen.

~& •

1982

CV Cross hgger lunt 1 svm get.
for både Cm oen. Blaupun k t
og Copenhagen Y1dL'O C1 rcle
sll ll e>r som hovedsponsorer.

den for dansk automobilsport.
Lø bskalenderen i år omfa·
ter i øvrigt fem DM·tællende
lob. de r afvi kles som følge r: l.
så k lassen t~en 1 år bliw r løb: 23. maj: Ørnedal sbanen
en af de m t::st ,.tx_.~avcde« in· 2. lø b: 31. maj: Nisscnngen

3. lob· J. a ugusL Omed alsba·
n en

4 løb: 28. august· Ømed alsba·

nen

3. løb. 26. scptemben Sorgc
Rm~- Re nsborg

. .
Y l~

L~

Landtransponsko len tænk r på
•
•
energ1pr1ser e
Økonomikørsel med i rmdervisnin

godt aame.rbejde med ØK.
Endvidere bar skolen 1111 •
men med Københavna
havne· og Stevedorenia b
A/8 gennemfort uddanr el·
ae a! bavne· og stcvcdo c·
arbejdere. Ved en del 111
denne undervlenlog h&r rl·
havnaaclakabet stlllet lt
arerUge 14llthå.ndtcrlngar o·
tcrleltll rå.dlghed.
Landtronsportskolen p!
Av edøre Holme arbejder
snævert sammen med en
række større trlllllJPOrtvlr k·
aomheder, der lader ~nc

-

medarbejdere uddanne på
skolen - og hvor uddanne!·
ae.n hertJennem bovedaageligt betales a1 ata.ten. Det
drejer elg om vlr kiJOmhe·
der eom Hovcdatadeområ·
dele Tra!lkaelaka.b. F&lc:.k.a
Redningskorps. DSB og an·
d re.
Land t r ansporte ko len kører oga! bo.al.øuddannelae
un~cr EFG-ordningen og
hn.r 11981 l denne uddiUl.Del·
aca tredJe BæliOn haft :n ele·
ver pd bnahu\r et.

f

~·s.

Energlprlsernea blmmel·
flugt sætter og-H alne spor
pA
Loa.ndtranaportakolen
ved København.
Det fremgår al skolena
mbe:ret.nlng for 1981. Her
er der sket en sUgntng på 36
pct. l antallet al. eJevcr. aom
aJ<oJen har baJt tll koretak·
nbk uddiUl.Del.se p! ·~Jng
DÅ-~,.!,and•. Det er et ur·

s
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praktisk kereteknik -

Borsen

!ld•tlø "'

og hvor økonomlak koraet
med la.etbl.ler er en va:"cnt·
Ug detalje. 1981 var året.
hvor airolen tog økonomi·
k ørsel p! undervlaninga·
planerne.
I dri1tsberet.nlogcn tor
1981 konstaterer skolens ledelae det mindre heldige 1.
at der Ikke findes et koreteknlek a.nlæg p! SjæiJa.nd
og al man er tVUtlgct til nt
sende eleverne Ul DjUl"'!!·
l !Uld.

l H(l K11benlta•n. dM

~----------K~'I~Irl•·~~~~UA~--------------~

.. ....
1100 KØBENHAVN K

Flere kurser

ØSTERGADE &7

I 1981 har Landlranaport·
akolen p!begyndt flere o.ye
JrursUII&Irtivlteter bl.a.
bar et la:ndt.ra.nsportkursus
været afholdt til aoa - l

TELEFON (Ol) 128130

t'Jkl•r

~t

Randers Amtsavis
/1900 Rondu s, den
l(( l,lt oJ • ~h·d&f' udf'o

•
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36 pct. flere elever
på Ring Djursland
PEBSTRUP Ikb færre
eDCI 36 pd. Ila-e ~er end
Aret r. har i 1981 f.kt u:ddaDe~et.e

p4 Lmdtnmspartakolma
k..Uimlak.e anl~ pA Ring
Djvraland. hm,g6:r af skolene
ke~g . l 1980 benytted.e
ekolrn RIDg Dju:.røland i 1245
~e. ~MDB tallet i 1961
Uede op pl l99l ~e.
Såphlgel i anu•Det af korr·
dqe er efter skol.ms mening
et udtryk ror, Ilt den praktiske
opJ.nng i køreteknik t111æg.
pa sume betydning end tidli·
pre. De~ gælder ikke mind.ll
IJ'8fikøikkerbedel. fonli udda.aDe~Mrne er lagt an pi at give
t.nrme øvelse i at forudae Oll
,t"'kebe!
tWiksituation og
tap forboldsrogler i god tid.
fa den udV"ikler aig k.aWt.ro-

fd.
Cbwff..eme uddanneø ogø! i
at btuge den rigtige koretele •
Dik p6 glatte veje og selv pi
t.re veje at btuge undvigema-..Jea frem fOl' katasll"Ofo-op.
b-Dm inger, der kan bringe
udre t:rafilwlter i meget !arli·
.. llitolltione!'.
UøcWvilmingaD er opi i det
fartølme ir udvidet til at OIXI·
faae ekoomnl-x.-1, at\ man

påat få Ring

lærer at fcntå !DUDmenhrengeo mellem moc.onms omdrej-

Djursland

ningstal, eacrg:ifabruget, og
den rette anvendelse af geare-

ne.
Som

Oll nydannelse har H.T.
Hovedstadens Trafik.sW.
skab - stillet ladbuaser til rå·
dighed for doo køretekniske
uddannelse af to hold eb.ouifl)-

rer.
Del anlilros i ~ 1.1o
behovet. ror et k.øretekni.sk III)·
læg pl Sjælland er stadig sti·
gende. Ikke mindst i betragtning a! det sptld af trllllSpOrttid, 110m b6dø elever og lært!I'O
er udæ.t for, når den p!"'lktiak e
del af u rulwvim!ngen skal f oregi 8A langt borte som pl
Dju111l8Dd far de m.ennæker,
der er bosat på døn anden side

af KA!Ugnt.
Iovrlgt gennemf- OUUl nu
24 timen~ koretekniske kurser
(or Falek-roddere og kørotek·
nik fer Cørere af betonkanoner
pl Ring Djurslæui under Iedelee af Specl.al.arl>ejderslrolen i
Kolind.

·b-

l

•

•

RANDERS - Inden l.
juni skal det være af.
klaret, om specialarbejderskolen
kan
købe
Ring Djursland ved Kolind og bruge banen
som køreteknisk anlæg.
Det er det. ene::1te af
slagsen herhjemme, og
derfor lægges meget
vægt på at bevare området t.il form.lllet. Køb
og tndretni.ng of st-edet,
s! det bliver ideelt, er
anslAet til 23 millioner
kroner.
Der er fWro muligbeder for en
løsning. En af dem gh ud på,
al' Spoclnlarbejdcl'!lkoltn i Kolind kober lulh·delen af anlæg·
get. og at de ovngc skoll!r,
som mAtte være lniA:rllS.-r'I'L,
erhverver nnplltter 1'1 100.000
k:roner. E!n arulcn udvej kiln
tænkes aL bUvo, oL D!rcktorate~ for Arb~jdsrnruitedøuddø.n' ni!lsQroe l!ikÆt sig ltlng Djurs·
land OK et.oblaror kon:'t.ek.nw
anlæg som et statalll,'l. forotllgende.
Den lde m.odto bt-tydelig mod-

stand på et modo i går i r&præscntan.takobet for Specinlnrbejdl!rskolell i Randers. f{cr
gjorde næstformanden. fngforeningsfonnand Niels Christen·
8"n, rede for forlobet af de hid·
•idige forbandlinger i en gruppe. der er nedu.t til at nrbejde
med sagen. Gruppen urller """

pncsenamter for en nl!kke af
landeus skoler, som har kUrtl('r
i landl.t'BnSport. og det vil primll'rt
sige uddannti!IO a!
chauffører.

Boggrurulcn far uviljen mod et
koreteknisk nnlrog l sU\U!Ugt
Æg1 er et udbredt onskc
blandt skolerne i ret.ning of
stor flekaibilltet. sA de hule ti·
den kan tilpasse sig b~hovet
for olilSkollng og udd1111Delae l
de loknl.e arnrider

Nej til kurser

i H obro-H adsund
SJ)i!Cialarbcjdmrkol~mi! l RM·
dt:r!l og Alborg lulr !Jt'DIU'm
nogt'll tid været 1 bcva•gclll<l
for at fA lov til at oprette IIlD·
bulante fiii"Uuikurscr i Hobro
og Hudsund lndnn for J~m og
metal snmt bygg1!'- og anlægs·
øcktoÆn. Øn~ket var fil'\•
grundkursm- ~nden for bygg&og 8lllæg og seks i skrut'tillk·

1\lbejj:le. Efter J/ 4 års overv~j
el.se llar Uddannelsesn\.det for
S~jderc 111\gt nej til
det meste af ~~ru~egni.ngen.
~alarbejdeælmlcn i Alborg
har det tilladPl~ til at oprette
otte grundlæggende kurser i

ø.rbejde med skruestik ~t ni
koste 90.000 kroner til ma~
riel og ca. ~.000 kroner til
Artig drift. Uddann~l~et
har derimod ikke fundet
grundlag rar at l!!abli!N kun;cr
i Hobro overhovedet. ligesom
der i.kke blivur uddannolto~ in·
d~n for bygge og nnlæg.
Spcclalarbejd..~olen i fiaD.

dcrs er hilnit presæt inden ror
en række l:mlncher, hvomf enkelt<> hor ventelister til at
dække adskilll.ge Ar Delluden
er der reJSt emker om nt få
nyf ud~lser igang. r eks

ror

anlægagartr~a-e.

Alt.sam·

rr det Jllfd til at øge b.
hovet for mere plads, og •n
udvldtlse på 1.617 kvadretmeml'11

ler er skii.Sill'Ct.

Skolen øtAr Cl øtykkt.>
nede pA listen over dem, 10m
kø.n t'l.'trno med (•n bt". illing,
mi!n der s.kullc vo.'re en \'Il!
mulighed for li~ blivo rykket

fÆm -

SIUI\IDi·.n m....:! andro

Hpccial111Wjder8koler

k.k.
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\ Pengene
er-givet '-1 f'-1
godt ud
ROSE.l'oo'HOLM -

Rosen·

bolm Byråd har fmsdekommet en anmodning fra
DJunl.and.s SpeclalarbejdeniiDle l Kollnd om et
pngstilbud på 7UOO kr.,
10m alull bruges l forbindelse med tnvesterlngen l
uotens uctnytn1ng og udvidel.ee Pl._
Ring ruurølan4.
\ FlemmiJ\g ---:Janark.a
CFRP l aagde, &t d1sse
penge vUle venr
godt
ad. fordi det er værdltUldt
at bevare denne tmtitutSoD
pi D:!uraland.
Egon Ree (S) gik ogsl
Ind tor t11.slrudet ud fra den

m-

øvet

•

CluJuf(on-me slt.ol i bojcre t:rod end far lir re oL kure p§ instl'UliUlllteme.

be~g.

a t skolen bør
bevaru aom en aetvejende

r

Behov for ·udvidelser af
køreteknisk uddannelse
Af PU EBEN S KJØTH

Dcba~n omkring ck>n koret.eknlJikc

uddannelse forts:~ u.cr med Libyoelodcnde
ufonnindl.kct. krafl. Del cælck>r ik.kc blot.
lo r pen!O!Wogns!orcn:. mam også l hol
Rn!d for de cl\8\l!forer. som Lil dagligt
w"*r rMd nom korci.Oier. LondLran.sporukolen lui.IIAr nu. oL oohovcc. for
udvicRI.ser 4f

("!)

k.N-I'IA'knlllk udd.ll:nnebc

er stigrn<le. Det kan roo.n se ud fro de
eriaringer. mon lur gjort big med
kurøcrn<' p! !Ung DJ~Iand. bvor m.nn
i 1981 slog alit· rhurut:r.
l....anthnn~portskol~n bar saledes haft
c:lev·slutnm!J på 1\.M- m•ndrc et!d 3G
procent., h vilk!'t under&l~ p'..s~deo

PO

bcho,et. Og cl<-n 11\dm.

har

indbcnlcL i forblndeltro mNI kursernt'!l
afvikling p...--gcr Lydeligt mod <>n intcnsi·
v ering af uddannelsen. DeL er et ~Wrl
nnsvar aL kore med st.ore OIC t.umro
køreLOjer, og den viden chau!fMernc får
på kurserne. er af ov('t'On:\l!ntlis! sLOr
IH:tydning for da~ligdagcns trafik. Del
(liver lHldre duwliorcr - og rcduc:erH
dermed uhelds-ris ikoen .
Som en nyskabel'-C på området har
Ho~'Cdstadens Tnf~l!ikob.

IlT. still~t

nogle lcdbusser til rådigb~ for den
kor~:.tekniske uddllnnclsc af to hold buschauHorer. Men kul'll~ne er ondet og
~ lDI'!n! end bloL det ol kure aiklu!J1;
l traHk.kcn. 0!;56 e~ emnc aom en bl'tlw
udnyt.tcise :U bræodstoUeL priorilems

tn.st1tutlon tor at bevare
c1ena aeulbWtet, så t .elm.
orn.sllollnglikurser
kan sarttes l gang.

hurtlf

-

hujL p() LandtrunsporL~kolcM ku1"91!r. E~
korTI!Ir.L omdrvinonflslol er Allo O!t Omegn
for en god knn>els·okonomi. Det er li!;'o
&å \'lgtil(t som ~n Aod tilrcLWiæggelse og
pluni>J•gninA af ruter.
0 4'n pmklL~kc dl'l oi kurse.rno giver
Oll'>U ~hnuflorwnl' Cl bedre indblik i den
riR\Iltl' k41r~tcknik i ol slog'< ,•ejr. Det er
ikkl' nok ol ha'l' fler-e huodrede t.uslnde
kilnmettr bal( ..;g, for rr!arin~t er ikke
nitid llbtr.l'kkchg ,llllrderin~: for. hvordan
mun handler i t'll kntisk situation. Derfor
snt~r m1m m<'~L pu også al op~kole
chauffnremc i al k.Wre kritiske silUDlioner
pu hl .o. r.lollure-boncn. Og det ga•Wer
53vel undvige- øom brcmsc-wo.navrer.
hvor ik\(c 5oå
cbouliorer ,.J.Iod$er i det•

w

•
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Ring Djlll$land -

6k.al rumme DjOZ$lands

e6&tJet i akolnls folua.rU N · tlui

110m

Sped~jderslcole

efter &tatens køb al mowrbanen. Kommunerne er lcw-

selvejende Institution.

Specialarbejderskolen i Kolind
får engangs-tilskud fra Grenå
G.RENA - HviJ; økonomludvalgea. mdtitilla.g ~ tll
Uoende, kaD Oj un;Jftndl, Specllllø:bejder~okole l K.aliDd res·
ne m«< et mgongs-t.llslrud fra
Gn:n! KmnmWle p! 326.000
la. Pmgene tikal indg6 til
styrkeJJ;e af 6p4lCialarbojdt'r'
likol~ qJenkaplt.al og skole111>
&:t.nll& 60m 6elvejende inM.itu·

tioD.
Denne status &.ruet o.! 5tat.cns
kob Il! Ring_J.2iurslønd mad
dena ~kriill k.c l!.l1l.IDg. Spe-

cialari>ejdcrskolen btll' l lrov i8
J[>jet sig ind pA mot.orban.!!n LO
oplll!ring al personel til tnln&poi'Uekloren. Nu overt.a(er
~peciallll'bejderskolcn
anlwg·
get i Pcrstrup. og skolen ~>tår
over for en udflytning til Rong
Djursland, Ugesom mol.orba·
rum bygnin19DDIUSlgt eUJ
have et hft.
AlL i alt vil regningen til &LO·
tal for mOlarbane om udbygning blivo på 15 mill. kr., og
hvis !ipccllllo.rbejdcrskolen pli

derule baggrund skal bevare
blivl.'l'
kruvct Lil ~~gønkapli:AI ca. 8.0

- ---:------===::. sin selvsta::ndlge stntue.
mill. lu.

Sn,gen om et tOakud til spoc:lnlo.rbejdt!lSkolcn blev AlleNCia
for nogen tid siden luftet i byrådet. al byrådets repr:lll$Cn·

Lililt

i

akolens repra:scnuuu,.

skab, sW~buggcrmoswr Poul
Erik PodeBen, og byTidet
stod heiL cnigl. i orutket om cn
uændret st.Ot.us som eelvejendc

institution. Sam CD st.ai.Bakole
vU Djurslillida SJ>eci&azbojder·
skole blive n! de mindro betydningsfulde og kunne ta:nkcs
udviklet. tll omskoling inden
for .mwvre fll8områdcr, bviJ.
ket ville blive tll st.or skade foc
landsdelen.
~r er brug for Djurslande
Speciø.lalbcjdcrako16. nAr det
drejer sig om skoling ni lcdlgo
i ornrlldllt til nye job, og skolen bor vist sin værdi, hvor
deL ga:ldcr en hurtig indMts i
form al op læring o.r per80ncl
t.iJ nye vllkaombedcr eller ek&ist.eroodø virk.somlwdere nyø
produk tioner.

DjUJ'IJiands Specinlo.rbejdmlkole spUlede IlD betydelig rolle,
da Per Udsens Maskinfabrik
skrev kontrakt orn leverancer
af dtll\l til svenskbyggede jagerfly a! typeroe Drak-en og
Viggcn. Skolen tn\dte også til
ved lcdlroringen o.r fobrikken
Grenå Rust.fnt StAl ApS m .v.
De en. 3.0 tnill. kr. r.il skolens
~.+genkapital ventea liAIIIIlzL vod
en amtslig ydelse på 1.! mill.
kr. De tllbll8evO:nmde Ul
mlll. kr. aka!fes vl'C! bidrag [n\
komrnunemo i akolens intcre&eoomrllde. Kommunc.mes bldrag udregnl's clter forhold·
stal.
Økonom1udvnlgc13 unoofnllng
gi"cs und~.:r den forudsætning,
aL belobel 0Jlta8c:l pA 1983budg\lll.el Sagen bllho.ndlcs af
byn\det tirsdog.
van

t

lørdag 22. maj 1982 .

gram sØbdag
på Ørnedalslianen
:·=-.,.,,,,~

Publikum får lejlighed til at se billøb, stuaenterjaguarer,
speed-cross og speedway
Et af de vlgtlgstc og mest
Interessante sp,S'rgsm ll, når
Frederikshavn Motor Sport l
morgen kl. 14 blænder op for
sæso nens fiJrste publlkums IJ!I på Ørnedalsbanen, bliver,
-~er skal på tronen l den
~asse for tun ede bUer, 01600 cc. gr. S og SSC. •Jordbanekonge.n «. alias Aage
Mathlasen. har nemlig sagt
stop, delvis l protest mod
nogle afgørelser fra Dansk
Automobilsports Union.
Men gener elt byder Ørnedals-Lobet på el rigt udpluk
af forskeU ige grene af motorsporten. Ikke færre end 40 biler og 29 motorcykler kommer på banen til speed-cross,
auto-croos, speedway, ja,
•,
stort set alt, hvod den motor'.
sportinteresseredes
hjerte
kan begære.
Au to-cross og rally-cross
'
er i denne sæson slået sammen til et Off Road mester:)peec!wclll-korerne /d r forn ojelsen af at møde det norske hold
skab. Det afvikles i to klasser
Sandnæs-Jæh ren.
for tunede vogne og en for
standardvogne.
I den Wle klasse skal der
som nævnte findes en ny
jordbanekonge. Ivan Hansen,
Guldager, der de seneste år
har været "evig toer .. efter
Aage Mathiasen, er nalurlig,.is blandt favoritterne, mens
også Erik Lindberg, Esbjerg.
der har kobt Aage Mathiasens NSU TI, md komme i
petr:~gtning.
Slullelig må
Claus B:~nnerganrd, Græsted,
j.lcr kor4!r i en IMP, være
!·dark horse•• i denne klasse.
l den store klasse over 1600
cc. gr. S og SSC får man ikke
Stu.d.ent.erjaguareme e-r naturligui$ med, ndr det i morgen gdr
færre end fem Porsche-vog!øs pd Ørn.ed.al.tba.n.en.

.

..

-

-

l

nc til start. Favorit er så absolut sidste års danske mester, Aksel Andersen, Næstved. der kørel" i en VW 1303
med Porsche-;motor. Men her
gar man nok også klogt i at
lægge mærke til Hans Ole
Carlsen, Varde, der tidligere
kun har kørt rally-cross.
Desuden er Arne Jørgensen.
Tommerup, rykket op fra
gruppe l, hvor han ellers blev·
dansk mester. Arne Jørgensen er en af de kørere, der
stiller op i en Porsch.e.
De populære ..studenterjaguarer« holder naturligvis
også sit indtog på Ørnedalsbanen i morgen. Klassen skal
ud i ~arste DM-afdeling.
En ting kan man være sikker på, når 2CVerne kommer
på banen. - Der sker noget.
Og her er k0'reegenskaberne
under alle omstændigheder
afgørende. De 15 deltagende
vogne kører så godt som lige
stærkt, og så er det altså bare
med at holde i bund, når afgørelsen falder. Favorit er
den fynske bedemand, Kurt
Schårfe, Tommerup.
Sl1.1ttelig må Flemming D.
Olsen i Ford Escort RS 2000
ventrs at gore sig stærkt gældend~ i klassen for standardvogne, 0-3000 a:. gr. l og A.
Raskilde-koreren har flere
virkelig fornemme resultater
i raJl.y-cross. Han får imidlertid tre lokale kørere at
konkurrere med. Det er Kjeld
Rasmussen i Ford RS 2000.
Anders Kristensen, også i
Ford RS 2000, samt Ivar Rasmussen, Skørping, i Opel
Commodore. Alle tre -er ind-
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Nordmand
kvæstet
på Ring Yt'-<
Djursland
Den 22-årigo norue

WJ.../Ip uf

Randers Amtsavis
8900 RQJ1du1. den

! JUN11!82

fonnnl·k~

rer KeU Yngve Hø.lvorseo blev
i pinli('D kvæst.et ved en ulyk-

ke pi\ R111g DJurslo.nd. hvor
Alborg Bo.nosport olviklode et
al sine lukkudo lob.
Nordmanden væltede rundt
med ~ fonneJ 1600 i et sving.
R.o;drung~m~llDdskabet var hur·
ligt trcmmo ved H nivoraon.
-n måtte forst vride en dPI
piadur los og skll!TI! ham &i af
øikk.erbed1181elen, inden Red·
nlngstjenustcn
kunne kilte
ham t.ll GrcnA Sygoh~U. Her
blev det kon.tt.4Leret. at han
ltovde bn.ekkeL den ene o.nn to
sl:4)(ler.

---

se.

Som nævnt i fredags- AVI-

SEN får publikum også Jejlighe'l til at stifte bekendtskab med en ny gren af motocross, nemlig speed-c:ross,
hvor ±orerne kommer ud på
bilba en. For at give ekstra
spæn ·ng og dramatik har
FrMS bygget to hop på banen,
der skal uden tvivl
IIIIVHCIP Sig et par ffiOr<nrnrTt l> episoder.
kommer speed-

Moto-cross

korcm~

way-køreme også i ilden.
kombi neret hold af J..~r-... ~r .
Rodspætterne og
møder det norske m<lru:~&Kao,l(
Sandnæs-Jæhren, en
fra Stavangers udkant, der
har flere af Norges skrappeste på holdet. De bedste navne er Dag Haalland, Roy Otto
og Asgeir Bjerga.
Frederikshavn Motor Sport
stiller således op:
Sam Nikolajsen, Henrik
Zieg.ler, Casper Christensen.
John Pedersen, John Christensen. Henning Andersen
og Peter Pedersen. ·

er med, dog i en ny klasse -

speed~cros:>.

-

..

--·
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hejderskolen
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N ordritand kvæstet
.1 F orme
41~
l -race~

MIDTDJURS - På sit ekstra mode toradag atten
skal Mldtdjw-a KommunaJ.
bestyrelse behandle en anmodning fra Djunlanda
SpecialarbeJderakole om et
lllllrud tU skolens egenkapital på 300.000 kr.
Ansøgningen har l for-bindelse med uolena u(!.

på Ring Djursland

llytntng og udbygning på
Ring Djursland l lll!<f.

-nrtlet 'i<:ar1 bruges mellem liS og 20 mill. kr. De
kommuner, aom sender
elever U1 skolen, 111a1J
dække 1.11 m1U. kr., fordelt
l henbold Ul det antal eJe.
vur, hver kommune har på
skolen.
ltolgc forddingsneglen
slt.a! Mldtdjure bidrage
med 300.000 kr. Økonomtudvalget har indst:Wet, at
beløbet bev11geø under torudsæ t:nJng at. at fordeUnga.
nøglen overholdes ved de t
endellge projekts gennem-

Fik en arm udenfo r vognen, da han
kørte galt før sving

l Motorsport
Det va.r bctydeUg sikrere at
køre på m otorbanerne end
p:\. laodc\'ej.e no l pinsen.

_

....

mea dog skete de r e n ulykke
pl Ring Djursland: e n ung
nordmand kørte galt m ed
sin Formel 74 og bnekkedo
den ene arm to steder.
Kell Yngve Halvorsen, 22,
deltog l sin ældre Formel
1600 l åbnlngslobet ''ed Ålborg Banesports sål!.aldte
uofficielle
Djurslandsmes terskaber. Uge for et sving
m istede han kontrollen over
vognen, der væltede nmdt.
Han fik den ene arm udemor
vognen.
Redningsmandskabet
havde nogle vanskeligbeder
med at !ll. nordmanden ud at
den havarerede bU, da han
sad tastklemt, men det blev
dog lkl<e nødvendigt at
skære ham !ri. Bøjede plader kunne vrides væk, hvor-

- - - --....---....

efter Kell Yngve Halvorsen
kunne skæres fr1 at sikkerhedsselen. Han blev at Slk·
kerhadstjenesten kørt til
Grenå Sygehus, hvor lægerne kunne konstatere . at
han havde pådraget s:ig et

dobbelt brud på overarmen.
l Formel 74 starter ældre
Fonne11600 enersom de oprindelig hed Formel Ford.
De nyere Formel 1600 og
Formel 2000 kørte l pinsen
hver sin afdeling af Danmarksmesterskabet. men l
Sverige. På banen l Mantorp
Park l nærheden af Stock·
holm. vandt Klaus Pedersen, Værløse, den anden af.
dellog af DM med Steen Dupont, Kbh., .på andenpladsen
o g Jan L. Pedersen. Karup,
blev tredje.
For Fonnel 2000-køreme
var det 3. afdeling al DM.
Jesper Villumsen blev noteret for den bedste Ud under
tidtagningen, men allerede
på 3. omgang af selve løbet

•
'L---.-..

ble v han ove rhalet at Kris
Nlssen tra Amum. Kris Nissen forte herefter res ten ar
løbet, selv om Jesper VUlumsen på s idste omgang
gjorde en sidste kraftanstrengelse og var lige på nippet W at komme forbi.
Jesper Villumsen var handicappet at, at hans motor
Utke længere er, hvad den
har været. Ved et lob l England er motoren blevet
plomberet al kontrolhensyn,
og det vll sige. at Jes per vu.
lumsen er alskåret tra !or
alvor at gore noget ved den.
Sidst l juni skulle en helt ny
motor dog være klar, så den
gamle kan tages ud. Problemet har været. at Jesper VUlumse:n hldlll kun har haft
den samme motor . Resultatet l Sverige blev:
1. Kris Nissen. Arnum.
2. Jesper Villumsen. Ho-

•

førelse.

Staten dækker de

ar Investeringen,

~ pd.

Åihu.a

AJ:ltskommune 7,5 pct. og
kommunerne 7.5 pct.
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3. Henrik Larsen. Gudmo.
4. Peter Elgård, Århus.
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si:e om at bevare den lokale

NØRRE DJURS - ~ folkevalgte l N - Oju:re Kommu·
ae alr.al
et komm~ty ·
rel-ede l IIIOI'Ifll .rten
~e llt1Illag W m aaMgDlag
om 225.000 la., der •kat lnv&IWfte l drt k.-etelmiake ID•
Jes P' Riaa...Qju.ralaud. DJIII'IIada
Speeial.mejdenkolll
aiLal
ca. l:l'e mlV.Ioaer la.
0f1 udover Nm-e Djlll't rr flY"
mdft kommuner P' Ojuralmd
Ofl Atbu A.mtØOIDmuø.e lude

p•

•Ulf•

i billed.et med illølnad.

Som selvejende insLiwtion fAr
Speclol8!Wjderskolim 86 proccn.t i stalslltøtl.ll, men sko.l
selv skaffe do ald.ste 15 procent af investeringen, de ca.
lnl millioo kr. Døn samlilde in':et~tAlring ør 8Jl81Jet tJJ 16·20
m.ill. kr. al direki.amt.et (or ar·
bejdamiiJ'icedsuddaxmelseme.
Fordelingen mellem arnloSkommunen og de ou..e kommuner
er loretaget efter en vurdering

styring og lade skolen overta.
ge deL kcret.ekniske nnlæg.
Kommunalbestyrel3Cll
skliJ
bl. o. viderebehandle ansøgninger fru fritids· og uugd.OIIISOI'
ganl5ationl!l' om tililnad t.il
klubhu.sbyggeri. Kf'UM-spej·
dcme, Fornæs gruppen, søger
om et lån på 75.000 kr. til
al kommunerrul!! bcfolkn1nga· byftgeri al et spejderhus. Gier·
141, kommunemc.!l 1-,'l!OgnUl!lke rild ·Bonnerup IF soger om et
plAcering i rorhold t,l l skolen tllsvnrendl; bcløb tO klubhu8og kommuncmCB hidtidige 00byggcrl, DlCM Nem! DjUA
nytooli!C al skolena uddlllUiclse- · Sky t ooforening sager om lå.D
slilbud.
på lait 200.000 kr. til ombygØkonomludvalget
NorTe ning o! Stenvod Cemenl.5t.000Djurs har Lil kommunalbe8Ly- ri til klublokale og indendørs
relll(:!n lnd8tlllct. at der ydes et skydebane samt til elllblering
Lilskud pli de 22b.OOO kr., som og tndrot.ning ø! facllit.et.erne.
opføroø l budgettet ror 1983.
Jp
Baggrunden for øpecialarbeJ·
derøkolens lillilogning er et on·
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Kormnunalt tilskud
til specialskole
NØRRE DJURS - En ~n.lg
komtnll.Oolbestyrdse i Nern'

OjW'& har gocikl'lldt et kom·
m\l.Oalt tilskud pl 225.000 kr.
til Djun~lcmds Specialarbejdvskole. Pengene skal investeres
l skolen& koreWa>i.skc anlæg
pi Ring Ojun;laod. BeJøbei 6ncmsiH-et~
over kommll.OenB

budget for t983.

Djurslands Speciolarbejd~
le skal skaffe omkring tre millioner kroner til en udfiylJling
og stt'!m' udbygning af aolæggvt p! Ring Djursland. Ud·
over 1\ll!Til bjU.rs Kommune
har skolen henvendt sig til syv

andre kommuner p! DjurslJllld
og u! Århus Amtskommune
for ol skaffe dt>t store beløb.
De en kel te kommu n(!I'S grogmliske bcliggeohed i forhold til
skolen. deres hidtidlge udnytt.e!M af skol•mB tilbud og deres
belol kniogswl er lagt til grund

for berogning11n oi de enkeltAl
koromunt?TS andel.
Efwr oplægget bliver Arhus
Amtskommune stemiLe bidnigyder med 1,5 miU. la. Grenå
Kommune fol~ med 32b.OOO
kr., MidtdjlllS med 300.000 kr.
og Narro Djurs og Ebeltoft
med hver ?-2h.OOO kr.
Specialarbejderskolen t1u- som
eo selvejende institution 85
procent i st.ntsStotte. men skal
selv skaffe de sidstAl 15 procent oi io vesteringt'D. De snmlede udgifter er aoslåcL til 1520 mil! kr.
På byridsmodel i Narro Djurs
i aftes blev fremhævet det ønskelige i Ilt bevBM! den lokide
indflydelse på skolen. AIJ.CnU~·
tivet hertil er, aL stni.c:n ~ell
overtager driften og skoens
mnnge aktiviwtcr.
jp
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røvetur i
onentertng
e4' 1Y

Kou:-;o -

•

:\1ed stn Sll'50tl·

stort pli. bUo.rtenteringslob
på lørdl!.g indferer Djurs·
lll.Qds i\totorklub .eA ~·
k}Qi;kr, så o.lld uden for·
kund~kaber

kan

preve

sporteo.

Der g1ves Instruktion på
startstedet, hvor Inter-esserede blot kAn møde op. De t
ar ved Drasbeks HoteJ l
Kolind.
Løbet. som omraner N·
It-r plt. .O og 60 k.tlomcu.>r l

t

Giver 75.0.00 1rr. til
sp~cialarbej derskolen
ROSENHOLM · Der vil l t983
af Ro5cnbolm Kommone blive

glvel et engang6tlløkud pl

l

75.000 lu. Lil Djun~llmda Spcd·
alarbejdet'1ikole l Koliøcl. sA
skolen filr muligbed for Ol rt:a·
113ere liD pla.o om OHrtagelu

ar

Rin~unltLDd.

Det var et enigt b)'T6d. der på
tit eidst.e mode gik ind for at
rLotte apeciolarbejderakolen i

eo forntAcnde ekøpanston vod
overt.agcløon al Ring Ojurela.nd, så der her bliver mulig·
hed ror at viderefore og ud·
bygge de korctelmlake prøver.

der siden 1970 har været af·
viklet pil banen.
Rosenholm Byr6d fandt det
poaiLivt, ot udbygningen nl
apccialu.rbojderskolcn
li <er
holdt i en selvejeode ioatltu·
t.iana re!Ø frem ror i 1m etots!n·

atit.utionø.
En lignende =odniog om
st.øt.te er udsendt til syv andro
Djurslnnd·kommuncr.
De enkelte kommunen! bidrog
givoø efter en fordeling ol 00.
rolkningstal. lokale beboeros
bcuyttclæ af økolens ud-

dannelsestilbud samt kommu·
nemes
geografiske
beliggenhed i forhold t.iJ skolen.
Det samlede beløb, som apocl·
olarbejderakoløn har søgt om
hos de otte Djurslnnd·kommu·
ner. er 1.6 million kroner, hvor·

efter det. forventes, at amt.eL
vU slette 1llCd et ti.ltlvarende
bcløb. Herved bliver skoleDB
eget bidrag til overt.o.gelaø n.f
banen ag opbygninglin l det.
hele taget. p6 t ro millioner kronor. der udgør U procent of ecn
aamlot sum p A ca. 20 mllt let/

omrAd.!t ved Kolind , tæll~ r
Iil klubme&terskab<! t O!;
Mørke -turneringen.
I nybegynderklassen ved
klubmesterskaberne

står

kampen mdlem to jævn.
byrdlge hold: Peter Niel·
een. Gr.>nAt Jvhn !lllelscn.
Ålsil. og Pt>r Hnnsen. Kolind/Jørgen
Pedersen.
Rønde.
l begynderklassen skal
Niels Erik Nlt'lson. s,·end
Bagg18en.
Hornslet.
ka-mpe mod Or!lta Han·
!<!nrt'orll<!n
Carstens.
Ryomgård.
1 junlorkla.."s.!n er Niela
Jucobsen/John Knudaen.
Ryomgård. suveræne med

seJ re 1 alle rorårets afdelinger. D<! e r o gså m-ed l kam·
pen om danmarksmesters kabet. hvor de er nummer
to etter tre afdellngt~r.
De rykker op l a.!nlor·
klassen fru næste sæ90n,
hvor klubben l år kun er
repræsenteret med ~t hold:
Ove P \'de.nen. Nooager/
Lsr.t VLnther, BRlle.
Onsdag u . august kores
femte afdeling a.t MJ.nJ
CUp-turneringen. 0\lt tæl·
ler også Ul klubmester.tka~~ l nybegynrterklaa~n og
til ~førke -turnert.ngm.

j

-
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Specialarbejderskolen
søger oni -300.000 kr.
MIDTDJURS - Som nogel
uuedvmllgt bolder Midtd·
jurs Kommunalbeltyrd.ee el
~~ert. !Mde l morgen
aftc l edmiDI•tnlliuusbYJrDio·
gen l Kollnd. Pi ~m
for det ilme made er de- fire
punkter.
Det er budgetforalag for 1983
og ov~ 1984. 1986
og 1986, men der er oga6 en
l.l1IDOd.niog om tilskud til
Djurslands Speciallllbejders.Jro.
te. cgæko:pital. Det skal aes
~ baggrund af, at speciAler.
bejderskolen f Kolind j 1983

326.000 la..
Nørre
Djurs
22$.000 kr., Ebeltoft med et
t!lsvarende bell!b. Roogao med
150.000 la., Rondø 120.000 lu.
og Rosenholm og Sønderhald
Kommuner med hver 7f>.OOO
la. Flen! af kommWlCllle har
bevilget penge.
Alle:redc i 1979 blev skolen og
direktoratet enige om. al løæ
skolens lokaleproblem ved at
købe Ring Dju1'8land. !W Lejekontrakliii mea eJeren udløb f
juni 1981. Ringen har værec.
ben)'-tæt af skolen siden 1978
til g:1atførclrursc for store k~

m

Djuraland er nemlig en 100
procent fomltning. der betales
af brugerne. mens epadalarbej·
derskolen er ei.Ottet med 85
procent fra staten og fem proCClt fra arbejdsglverorgnnisa·
bonerne,
a:bejdstagcrorganlsationcmo
og
brusemos

hjemstodakommuner.

stir over for en udtl.ytning ug-~.
en VlllSt!Dtlig udbygning af Forha.ndllngvme am køb trak
Ring Djursland i Pederattup. imidlertid f langdrag, og fl.Jn;
Skolen skal som selvejende in- i november sidsUl år opn!edes
stitution med 85 prooenta der enigb.ed om prisen og best:atasu.tte selv fremsJcalfe 15 ~seme for en overt.age.lse
procent af investeringal.
af anlægget pr. l. juli i år eller
Ud fra de planer og overslag, senest ved udgangen af året.
eom direktoretet for arbejd&- Direktoratet har overvejet ad·
markedsuddannelseroe har udarbejdet. forventeS investeringeo at beløbe sig til 16-20
mill. la., og knrvet til egenka.
pital fonrenteS at blive pi c:a.
tre mill. la. Der er imidlertid
ikke udarbejdet. noget detalje.
ret projela..

mlnistrationsformøn for de to
institutioner Det har nemlig
vist sig, at de hver for sig er
for små til at besti 50lD selv·
mrndige enheder med egen
adminlattat:iøn.. Derfør er døt
be3latt.et at siA dem sammen
under en ødmin.istrat.ion. Ring

De tre mill. la. skal skaffes
dela gennem tila1rud fra 11mtet
med 1.5 mill. la. og resten fra
de oae Djursland-kmnmuner.
Skol.en har udarl>ejdet et for.
cleUDgsW ud fra kommu.n.emes
befol.lmJnptal, af den grad
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Vejle Amts Folkeblad
7100 Vejle, den
KHdf"au.:helse

udro~tuva;-1 6

JUNJ 112

kommunernes beboere beoyt,
ter skolen samt af kommuner·
nes geografiske beljgsenhed i
forbold til skolen.
Midtdjlll"S Kommune er i den
forblruløl.&e pA en andenplada
med 000,000 Ja. Grenå med

50 deltog i..økonomiløb
Yll1

D!!r vur 00 dcU.ngere fordelt
ovo•r ftre klns~t-r, daiiOI"!I!!nS
AutOmobll· og ~lotor Klub
foriNh.>n hold t okonamllorwt
Oulf ()konomtlob '&2 over 1:n
dlsWnc(· p;i R:!S km
Hut1·n omfatl•·tlP di:l~ Of.
fo·nllllo!'l' v,·JI' af q,•lngl.mdo·
kvttllll'l , llo·h· pt•rman••nll'
mo1orb,•ncr OJ: pn:wur ~
miltlært omn\d(•, o~ den 6:!8
km lan~l' ruto• j:lk fra Hor!!<'ns til Tlr!ltrtl p flyveplud~ .
! Ung Djur!llanrt, Rruldt•r,.,
Sll k,>ooi'"g. H o•mlng, Tørring.
Vn.rHlf·l m•·d provcr pa flyveIIU1llon1•n Oll: lllbai(l' Ul 1101'·
øun11. Kun <'n Pn fJvrdt·de l af
dril gt•m e kort<' rut('n lgt-n·
nll p tl ld•·o.liiC! Ol{ slup derm d lur st ru.fpolnl s . ~h·d Uo
•llngllre vil dPI s1go, IH ol!!r

11 under lob~:L ar dl' (lt>ltn·
!(••n<lll vogne blt•v kort 31.1'i00
km

\'\nd('r ai kla.sll•' 1 Crn Il III
1000 ccm blev l..t•lf 1-tr\..•mu:-·
S<·n og Erik Sør••n~•·n. Ol
stykk•'. t t'n OaltML-.u m••d
17.9'.! km pr lttt•r. l·;!n!l.."' 2 fr.t
1001 til 1301) ct'm blt•v \'110111'1
ai Je!lb <.:un<trup. \forud , og
Knud Ht>d•'$!3aN1, Hor..\·n ~. 1
Tulbol Samba l.:) m••<1 :!fl.!"
km pr JiU: r. klll.ll~-e 3 fr., 1'•'l
Ul ltlOO ccm bl••v nmdo•l Olf
Oh! :"l!!h•~:n. Ka,trup, o~;
Dorge Krtlger, Ko)lo', l Ou.l·
&un !)unny med 19.87 km pr
llt.er, ment; kl·UI~ l rra I~JI
W 2000 ccm bl"" \'\JOdet ,u
T uddy Meng OK Ht•rdy Mutl
sen, K olding l lfonda Acconl
mfd 1·1,61 km pr llll·r .

~

•

•

-

har det været med Erik Høyer de sidste 15 år:
seruo, Dolom ~tc Sprint. parot
t il nt fon;øg<. at øiO ham
Alle veterfner i sponen.
Det kniber nfed tilgan~t - og
det er efter l:lt:n 16dobbelle
danske mellier en of llrll8ger·
ne til. ol da øk bonespor t i
ojeblikket er nede i en bølged.ol.
- Folk f! t:r ikke se mig
vinde sønd
efter øondog.
De rfor burd der altid holde
notrle skrap c udlændinge
ved st.ai'"Lii ien. Det ville
skærpe intcr~5een.

KOSTERtsoo KR.
PR. OMCA NG AT
VÆREME D
- Vi kan kke korc fra. ot
det er dyrt t d rone rundt.
Det koster •ndi regn et 500
kr. pr. omg 'l! ot være med
i ræ11et.
- Somti 11:!-t er præmiepenge smiL
hnr oplevet
at få 3r>O kr. ·or en sejr - og
75 kr. for e fjerdeplods.
Så dPt gi " r lommesmer·
ter - Ol!så t(!)v om mon N
suveræn ~O!I • Erik Hoyer
Derfor er a9l .. ltkonnen ogsA
brcaru;et i ,,t (1 ~in d rom om
ot korc t:n "J.'gclsk mesterskoh!<.serie owvldt.
- Jeg mål- ·n ojes mC'd et
enkeltlob i n~ og næ. nAr der
er penJ!e pli 1-ankbogcn ..Jeg
er aJsled en ~png om li ret
me.~t
i forbinde~ me-d
Grand Prix et pli enten
Brands Hat..ci eller ~ilvcr
st.one.

leg

Enk Huyl'r t {mnl på Rrartd•
Hauh bam•n i Ert~land

l udla ndrt <'r Ertk Ho~.-r sin
"~"" m"hamk. r. mPn.< han på
lrjl'mmf'bcnl' får hjælp af
Dortmork- mrukP b<-dstr i
J"bfH-t Poul H. ichendnr{{
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SI\ t lige suveræn.

!fÅ GLATIS

er fon ·

I

Udklip af

REGNVEJ R

BAGH,JUL

TIL SKRAPPE
'
ENGLÆNDERE

l 15 år har de andre kun
set hans baglygter ...
Erik Hoyer, 4:1 Ar. fro
Snl' kk<'l'llten, har siden, 111
han forste gang vt'ldt.c på
~>peederen på Iwskildr· Ring
køn forresL. Først i en M i ni
og i en Ford F..scon på
Djul':;lnnd og i dog 1>å • y
lan dir-R ingen og vundet IG
DM titler.
At rc.-n,;knbet ikke øtem
mer nojagtigt., s kylde.. en
li\'il)loer på grund af et sø bl.Jatår - og to gnnge med LO
DM -titler 1 110mme- ..æson.
Jo•"rudc;n de mange dan~k••
ml!'ltcr.knbt'r lulr hnn O',(lill
e-t :wen."k OHhll'n kub at prnIF med
A..,faltkongt•n er trod~ d('
J llllngt> 'ejre ikke ma·t.
- .J(·g korrr indtil den

STANDARDVOGN
GP :u "li 22. aupu.•l

på Jyllands· Ringen

rt;er

I nerc Ar bar løbsarrangø·
ryn ,John Lundberg, ,JyJ .
lltncls-Ringcm, hentet promint.c enueiske novnø hcu·
er til s it imp<m<'rl'ndc
rnnd Prix, Of! und firo rdnet
urn chauffø rlin har heddet
Gcny Morsholl , \.ordon
~piCJls eller Sterling Mv1111
har den ' inviterede' fll!'t
qoghjul.
l - En J!IWI( er lykkcde11 ot
finde en korcr, der kun ni' !llll
oig.
EnglændN.:n .Jvhn
it.zpatrick t.>r i dog l'n Nob
·ret Pvrsch!'-knror m<'cl 1
M-løbene osv.
Siger Erik Hoycr , der i
weekenden" \.rand Prox lt1r
dt-n ~;t.rer ke bt:l.:icr l f. \'
I'>erbeek Horn en af kunkur
renterne. Ell<'r~ huld• r .:<Kltdansk<' navne· som Ern~t
~.chroter. Grindsted. Cull
eTI, Prcht'n Kri,.t.offtor~cn.
Q<ldc:r,
Mozdu,
ll ulg~r
~nudsen . Kjellorup. Op<'l
Ascono og .John Nielt!<'n. A~-

~

~

dag. n t de fll'ldre kun kore frn
milt 1 hvert cne~tc lob. "jge r
hun.
DN vil nok Kil flere lir. for
Erik Huyer blive• r overhaJet.
De b<:datc c·r ,;omlet i huns
klo!!<(•
llt.anda rdvoJ! ne
gruppe l - - og den 16-dob·

2 OAUG. 1912

d~n
1\lldtanJ;tiTebe Ilden a n.t•ar

15.10 K obrnho•·n .

Bortset fra nAr det regner.
&\ har han '>Om en hund i Cl
spil kegler ...
- .Jeg kan ikke give en
fQrnuftig forklaring pil, at
jeg ikke kan korc st.ærkL. ndr
~~er regnvejr. MAil ke s kyl·
de,; det. at jeg po,.scr for
lljlcgel på min bil. .Jeg er 1kke
typen. der vil vinde for en hver pris ...
Alligevel vinder den .J:l.
årige brugtbilforhondler 1
Cilleleje næslen alle lob.
Så er del lige megl'l, hvt'm
Q.,r holder vt:d 5idt.>n of i
sf.art.cn.

q.osÅ

Ekstra Bladet

•
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A. .:l~rllhtl\'11 dt•H

Klldr•nrlu·IH ud ,.n e nnar

Y/ '7'

Staten·vil erhverve
Ring ·Djurs and til
specialarbejderskole
DJURSLAND: For en
pri~ på knap 11 mlli. kr. vil
staten købe den privatejede
Ri.Qg Djllrllland og sa.mU ·
dig bygge en ny øpcclaJar·
bejderskole m ed p l ad.s t !J
•

120 elever, skriver Morso
Folkeblad. lindag
Skolen, der kommer Ul al
koste 18 mil!. kr .. !inaruslc·
res tillige genni!m realkre·
ditlån og Ulakud fra de om·
krtngUgge:nde kommuner.
Efter to år8 forltandlln·
ger tigger det nu tast. at

staten kan købe Ring
Dt ursl!Llld for 3.1 mil!.

torenet Ole ChrtstlllD J en·
sen fra DirektoratcL

Sparer over
tre mill kr.

FormMden for Folketln·
gets finansudvalg, Hennlng
Jensen (S ) , siger lll bladet
at han vll !Lllbefale projek·
te L

Direktoratet for Arbejds·
marked.sudda.nnclsernc
Indstiller nu, at det sker, og
at skolen o,pføres som selvejende Institution. Derved
sparer man godt tre mlll.
kr. l forhold til bcvllllngen
på fln~loven, siger kon·

- Hvls man nu vil etable·
re
specialarbejderskoler
som selvejende Lnstitullo·
ner, er det helt nye tanker,
som fores Ul torve, men et
lnlllatlv af d enne art vil jeg
slo,tte.

Henning Jensen:
- Søgen vil gA
glat igennem
- J eg kan lkke tro, aagen
får svært ved at gå Igen·
nem, alger Henning Jensen. .

Skolen. d er vil slå færdig
om knap halvandet år, eko.l
rumme dels den la.ndsdæk·
kende køreteknlske under·
vlenlng, dels den lokale spe·
clalarbejderuddannelsc.
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UdUIJ>of

Politiken
I.UO K obt'n!Ja,·n, den
Klldr•nrh elle ud t n ans"ar

fting Djursland

tnftre

Rin~
\

St.ajn

.

Djursland som køreskole
.

-. .

r yder sin normale
øra~ksis, o.ilr dc-o om k ort tid
køber Ri o g Djursl:lnd og
bygger en oy tpecialarbejder-skole øå at.ed~l.
Skolen skal være a.elvrJende
for tiL s pare penge og deL er
den socialdemokratiøke for-

finan~-

mand for Folketinget&
udv:Ug godt tilfreda :ned.
Rang DJurs_IIIJ'ld vil koste
:~t.ote.n 3.1 mtll. ~- Spectal·
ar~Jder-skol~n vtl koste 18
m tiL kr. at bygge.
Skolen f11r plltd& til 120 de·
ver og skal ruiPII't' den koru·

.

.

.

tA:kni.ske undervtemng for he·
le landet, s.aml een lokale
øpecl ølarbejder-uddannel&<'.
Direktol'Btel for orbejd~·
markeds-uddannelser hor ol·
d
lerede godkendt kubet, er
har væ~el forhandlet t to Ar.

GRENA: Fo;
på
knap Il mill. kr. vil staten
købe den privatejede Ring
Djursland og samtidig
bygge en ny special;ubf:jderskole med pinds til 120
elever. Sl:.olen, der kom·
mer ril n t koste J8 mil l.
kr., rinansieres tillige gennem realkreditlån og niskud fra de omkringliggende kommuner. Efter to
års forhandlinger ligger
det nu fast. at sta icn kan
kobe Ring Djursland for
3.1 mill. kr. Direktoratet
for
Arbejdsm3rkedsuddannelserne indstiller nu,
at det sker, og at skolen
opføres som selvejende inStitu tion . derved sporer
mao godt tre roill. kr. l
rorho ld til bevillingen på/
finan~loven.

L

1982

-t

( /nl.
Allbf'rlrn

{)rhr,[m
Sl)'lr•l

fur
h• ·dffl/I•'TI

keL hos juridisk 11tdt-ling pA
Kobenhnvn~ poltt•~;6rd . si-

Solgte bil han ikke havde betalt
Politia s!Stent Ulrik Auber·
tin Oxholm, i OJeblilk<'t på
orlov frn ordenspolitirt i
Rodovn, er øf kriminolpolj.
tiet i K11benh:wn blevet •i~:
tct for bedrageri.
Sigt elsen mod politia'llli·
stenten er ble,-el wi.~t på
bs.ggrund af en bilh:JndPI,

Ulrik Auht'rtin Oxholm luJr
roretAget fro ftrmn<'t \' nlo ·
liO Autornl)biloontrum ptl
Aleklstev<'j i VII.Jllo'IC.
Fru dette firnul hor IOiitiussistenten solgt rn 1-Jru~:t
C'lttOI!Jl ror 45.000 k:r .. i~>~•m
k•JberE'n hor betalt
Men n~ppe hnvdt' ~be

rPn ovt:rtngct bilen. for han
opdal(l'd('. n Lden ikke, slidlin

som

pnliliassi~tcnt.en

havde

forklor<'t, vnr !lældfri.
Ul rik Aubcrtin Oxholm
skyldt t• derimod godt 30.000
kr. i bilen til den tidligere

Pio r
-

Stt~:Pn

ltgl(t'r i i>j{•blik-

ger sou~~ehr.fen for kriminnl·
politiet i Valby. Pet.e-r V.
Petersen . hw>r mnn lwhnndler sagen.

ruu

reL b1ler. Han
lil!lv kort
raiJy i Oc re Ar, ligcaom hon
lto.r ej.,L motor banen ~~
1Djurølsnd, som hllll dt)j11
kun trearive okonomit k.
D~rci'ter slØJ han aig bl.a.

Ulrik Auhe rtin (hhlllms
ston> hohbv har 1 1\r('\'is vre

pA handler med biler, mens
n samtidig passede Ail arejde i politieL Dog hur han
nerc perioder haft r.rlm fra
>litwt, hvillu•t hnn <)!(•11 har
øjeblikket.

l

l

BILER SOM
HOBBY

Hvis
ankla·
bes lutter
l(!'mynd 1gheden
aig til at rejse tiltale mod
IIlrik Aubertin Oxholm. kan
det hav~ longe ud.sig1.er, for
hnn i~:en kan ilelade sig den
•mukke 110rt.e uniform oa
drage ud p6 gader og veje for
nt ~t il. olloven blivo-r over ·
hold t.
- JCn

j

1100 KØBENHAVN K

ØSTERGADE 57
TELEFON (Ol) 128730

IIJ • ,. ,,,

Frederikshavns A vis
Yfi/Jll l'rl•deriksha•n.
k d d ... A.Oi hf'lv udrn

d~,.J IJ

JUL\

J~l

•nJ ~:u·

l

Lørdag 24. jull 1982 - Side 13

OPLAN DET- og amtet i øvrigt_

el-Up-borger
til Tyskland
tor at dyrke
lidenskabat køre race
Aksel Christ ensen er med til at arrangere
afdeling af Djurslands- mester skab - på
Heidberg Ring sydøst for Hamborg

- - --

Hvis medlemmer af Frederik&havn Moc.orrport her i
weekenden spø rger efter der es fonrumd,Abel Christenaen, er denne ikke at tTCII{fe
hjemme 7>4 Milrimvej 11 i Jerup: Som anpartshaver i Aalborg Banesport er han draget
tit Gee&thc.clt.t, der ligger 35
km !tJidosi. for Hamburg og

ting: At vanlige gadebiler
k;m være med og a t tidligere
rncer-kø:retojer kan fikses op
og få en renæssance.

- Normnit køres alle løb på
Ring Djursland, der kan sam- It> Op ti]"")O deltagere hver
eang. Men da cirka 50 pct. er
tyskere. har vi fået lyst til at
prove at arrangere løbet på
en af deres bnner med en fin
asfallover flade. Og da svenskerne ogsO cr begyndt at
vise stor interesse for vore
lob er det muligt, at vi næste
A.r fo r·søger os på svenske baner.

Sammen med Aksel Christensen . består anpartsseJskabet af tre Aalborg-folk.
Disse fire m~ Wsa.mmen indskyd<? cirka 15.000 kroner før
sta.rts1gnalet lyder. De har
endnu ikke spundet guld på
arrangementerne - tværtimod ko n de notere et mindre
underskud. Men de gør, hvad
de kan for at holde hjulene i
gan~ o g så hello?re tabe en daler end motorerne står stille.

-Mund til are-metoden blive r 1 h.øJ grad anvendt inden
for motorsporten, sagde Ak-

sel Christensen. dJ!l' samtidig
gj.)rde opmærksom på.. at
man i Aalborg Banesport sidste lir åbnede en klasse ud
ov~r de mange vidlfor.ikellige standardvogne - nemlig
Formel Ford-biler, som 1!1'
kommel til for 1974.. lkke noget m~ wsse nymodens ko·
ret.,jer. der koster en formue.

----------------------~~-------------~- ~
Il 00 KOBENHAVN 1:

Aksel Christ~·rut:n, Jerup:
-Nu går det tos pci Heidbe:rg
Ring S1/do:rt for Hamburg

hvor han pci motorbanen t.rådt som mt;darrangor:
Heidberg Rmg er med til al
- Forerungens ideologi er.
1
arrangere en o.fdeL!ng o.f s1gcr Aksel Christensen. al v J
DjursLa ruLt- rnestersk.a.ber,
simpelt hen inviterer hvem
der har sit udspring fra Ring som helst Lil ot køre - uden
Djursland.
publikum, men mt"C! et v1st
Aksel Christensen, fortæl- belob i stnrtpenge. 'l'il genler til A VISEN, a t han tidli- gæld kan sd alle og enhver
gere har kort for Aalborg Ba- stille op med, hvad mon har
nesport. hvor han nu er ind- lyst tiL Det betyder lo vigtige
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MUND- TIL- ØREMETODE
- Vi plejer al bruge to dage
til arrangementet, men på
Hddbt!rg iling sknl det afvikles lordag, idet der på sondn~e af støjhensyn er k.orselsforbuu på banen. Vi bruger
ikke annoncer og reklamer
for cl lob, hvor der i lang tid
forinden har været stor forhåndsinleresse.

w~crrø ~1

Ekstra Bladet
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Danma rks bPd.c.;Le
ral i) korer b(>taler
1.50.000 kr i afgifter
og mom.c; for at kore
seks DMLob
.Jens
Ole Kristiansen, So·
w - Danmark~ bed!<te ral·
lykorer - har f&et klippet
sine tyske num merplader af
sin lynhurtige Opel Ascona.
Told,·a:-senet har inddmgel harb dispensat ion -- og
for at komme til at linre i
den kommende sæson hør
den sjæ llandske .kuLoj~
handler
betalt omkring
150.000 kr i afgifter og
m oms.
- Jeg er blevet offer for
misundcJ.sp blandt. mine
ko n ku.rren t.ar. Da d et lyk le cdes mig at få dispen~at.fon,
ville alle de andre også køre
DM-lo.b l on udenlanelak bil.
- Nu er det. slut. .J e~ ville
s koffe sport.on r-eklame. Bilen har været ge11.11tand for
megen o pmærksomhed,llU'n
desværre er min gerning blevet misforst.Aet., siger Jens Ole Kristiansen.
Nu har jeg bellilt
150.000 kr - og det er lidt
pebret for ot komme til at
korc seke DM-løb.•Jeg kun ·

"-

J p n,,- O/t• Kr~.<IHJn•Pn "11
han.~ h~<<lru Monannr Pf'tn..•n hor fdrt Jt/ip p,•t
d,~ t.\sk,• nu m
m~rp/odn af dt'ro• Op<' l
A"'c nna

ne aon1 11.ndrt~ få en udenlond!lk 11ndenkcncr, der kun·
ne s t.A som ejer af bilen. Så
kunne jeg have kort videre
for færre ponge, men jeg cms kor rene linier ...
Jens - Olu Kris tinnM'n
med 11in hus tru M arianot
Podel'liCn 100m . co-driver
litarter som nr. et, når &tarten lfåT n-te lorelag i Texaco Rnllye Mon le - Carlel>o.
S~rt og mål liliver 1)4 Skovbo Travbane i Bjævcrakov.
Toldva-llenet er ikke ene om
at volde rallysporten pro-

bleroe r. Ogaå em hedamænd i
spæodeJ'
ben. SAledes har DA U i 15 Ar
forsogt at~ k le re rct.ning!l.ii ·
nier for spoeialprover m.m.
Der or folk, som vil
hnve disse provor på aflukkede om råder og under store
eik kerhedsfora.Dlltaltninger,
Letall forbudl Alternativet
or ulovlige lob pA. offentlige
ateder uden sikkcrhed~
foranste.ltninger,
siger
DA U's præsident H. C. Niel·
,Justi~m i oieteriet

liCn.

petcr

De fØjste 119 starter i
Nisse Rally 87 i Grenå
G RESÅ - o\lt lydt'r på. at
An.>t.s l' i!'!!t· Rally. du kores p4
søndag mt'd ~tort fro Sondre
Skole. igen når op pt\ et hojt
delt.agerllntnl. J går ved m1d·
dagstid ,.o.r l l 7 vognt' rog lO
moton:yk.IN med •idt'vogn til·
ID<'Idt julclojerne. OK st'lv om
dl't t'r syv fæm: (Ind på samme
tidspunkt i fjor, ktm man sto·
dl~; komme- hOJCt\' op. M od u
m8ll op ved sl~rtstl'd<!t. sondo.g
fonniddag, kommer man med i
lobet, der o.rra.ngores i sam!'U"~jde
mt'lltnn
Dagbladet
Djursl11.nd og Djurslands M otorklub. Overskuddet går ubeskåret til Julekomiteens arbej·
de 1 Grenå..
\'i brtnger i dngeM o,;s st.artli·
sten for de forste l l 9 t.ilmeld·
te. sA boldMe på forb6nd k11.n
oriomtcre sig om de t.idspunk·
ter, der skal ovubold~ for ot
sikre en lobende nfvikling of
årcl.3 f\ isse Rall~· .
\'agnene - og al !.l':\ de to moton:ykler - sendes aist.ed med
et minuts mellemrum. og hol·
dene bedes mode op på start·
stedet senest 20 minutter for
st.arttidspunktet for at fA udleveret startkort al lobs.lcdelsen.
Del~ere. som bliver IIJ1llll'ldt
efter nummer l 19. mt\ regne
med at komme til s.tarl efter
klokko:.n 11.
l Ar er der skænket mange.
flotlAl præmier n! handlende og
firmee:r i Grenå og omegn. så
der er gode cba.nc:er for ikke o.t
gA t.omhændet hjem fra løbet.

Startlisten

l

Kl. 9.00-9.09: Jørgen Andersen.
Rosengade 12. Grenå. Nie.ls
Brmincr. Kirketoften 8. Ålso.
Søren Asmussen, Sygebu~vej
6, Grenå. Torben Andersen,
Brændtvadvej 3, Ørum. Poul
Nissen.
Solbakke\'ej
16.
Gren!. Tage Severinsen. Horsbsllumvej l, Emmele.·, J yt.te
Sørensen. Toften 65. Voldby.
Knud l..aUNien. Molsvej 23 A.
IWnde. Jesper Baltzer. Skov·
brynet 21, Pindstrup, Poul E .
Sørensen, Solbakke,·ej 12,
Grenå.
Kl 9.1G-9.19: Jytte Sørensen.
Kvædevej 8, GrenA. Niels Al·
lermann,
Kristionsrrundevej
IO. Grenå. Mods Jensen.
Markogervej 87. 8900 Ro.n·
ders, Tommy Nørregård. HOb·
sclbakken 69, Grenå. Keld
Herman. Bredgade 22, Grenå.
Connie Nielsen, Overbrovej 29.
Ørum, Peter Hcnriksc:n. Lyng·
byvej 32. Lyngby. Ingeborg
Niclsru1, Lyngbyvej 89, Lyng·
by, S~ig ,Jorgenaon Noorgård.~>
doJvej ~. Voldby. Lars Jnrgen·
sen. Havnevt:jen 123, Grcn6
KL 9.20-9.29: R.eru:: Klooster·
man, ÅparkPn l o. Grenå. Jens
R
Ravn, B1wnebojveJ 4.
OrenA, Niel• R. Juncher. Kol·
bti.kken 13. Gjf.'ITild, Elin Clem·
menaen, Hornsh::Lhsa.l.le 29,
Grenå. HWls Jensen. KvædeVI!) 17, Gren!. John Je~n.

Skolebakken :!. Grenå. Wandy
Johmsen. Bonnerupvej 21.
Bonnl'rup Strnnd. Brion Niel·
!IC n.
Hovl:'dvE'jc:n 4 2, Ørum,
Gunno.r Skov, Fuglsangvt'j 23,
Grenå. Pilt Christell$!1l, Hj~:m·
bll:'kvc) 3-1. So.ngstrup
9.3G-9.39: Hans J. Knærkegård. Niels Juo.lsvcj 19. Gnmt.,
Oremy Fiskor. Lillegode 32.
Saren
MoU.
MøG ren/l,
gclbjargpo.rken 16. Grenå.
Bent Kjeldsen. Engd.rngt'L 7.
G rtm6. Poul Ole&Cn. Århusvej
83. Cny W. Sorenoon. Kristi·
Wls.mindcvej l. Grenå, Niels
Bn~~bnllo,
HIISsclbak.lren 29.
Grcn6. Rone Bonde, Svinget 3.
Lyngby. Hans Kirkegård. Bøgcslugten 6. Ebelwfi., BriL
Lc!rche. f>nrko111! 31. Ryom·
gård
KJ. 9.4().9.49: Vagn Petersen.
Skelvangsvej l 57, 3. mC. Ran·
den. Kent Frandsen, Bolthers·
vej !!3. Bonnarup Sr.rand.
Steen St. Bl.iclter. Æblerosevej
21. G rt!Jlå. J ens Christensen.
Enggårdsvej 3. Grenå. Per
Nielæn. TilStropvej 66. Tost.nlp. Søren Gudmann. Fyrre·
parken lo, Ebeltoft. Kaj Sorensen. Hjembækvej 5. So.ngstrup. Bjarne Sørensen, Bred·
s trupvej 27. Grenå. Frede
Hansen, Elme\'ænget 12, Balle. 'l.'ygc Toft Jorge:nsen . Toftevej 8. Ålsrode
KL. 9.50-9.59: Dennis Pedersen.
Sko~'l)j 2. Pindst.nlp. Keld
Jensen.
Æblerosevej
21.
Gren6,
Kim
Albrechtsen,
Blichersvej 22, Grenå. Lill
Ravn, Bredgade 37. Grenå,
Finn Jensen. Ndr. Kærvej 33,
Balle. Winnie Sørensen. Nyvej
10. GrenA, Tove Simonsen. Au·
gust Kroghsvej 93. Grenå.
Helle Agersnap Nørregård.
Sommerlyst 13. Grenå. Bo
Brejnholm, Chr. Winthersvaj
42. Gren!.. Gert Schumacher
Dolmer Bygade 16. Grenå
10.00.10.09: Bengt Svensson.
Fuglsangvej 147. Grenå. Grethe :->ielsen. Hyrdevej 9. HomA. Poul Mortensen. Kirkevænget 3. Hyllested. Per 1\iel·
sen. Søndermarken 39, Kolind
Borge Jakobsen. Havnevej 11.
Grenå. Tommy Jensen. 1ng·
vorstropvej 5. Revn. Freddy
Hansen.
Fuglevæn~l
30.
Grenå. Niels Kol.inO. Arhusvej.
Tirstrup.
Flemming
Rafn.
Nødagervej 42. Nod.nger. Rene
Kjeldsen . Kirketoften 4, Ålso
Kl. IO.IG-10.19: Troels Nielsen.
Østbakken 6. Ørum. Ove
Rahbjerg Jørgensen. Søvej 13.
f'l!ldballe. Hans Jørgen V i.l.lad·
sen. Fårvadvaj 3. Fladstrup.
Mikkel Juul Skovbrynet 15.
Grenå. Anderø Bjerregård,
Ove:rbro,•oj 24. Ørum. Hen·
ning Petersen, Knud8vej l) n.
Ørum Keld Thombje:rg, Byg·
mo.rkL'n 76, Kolind. Ingo Lise
True, Ndr. Kærvej 33. Balle.
J an Andersen. Noruplundvoj
12. Pcdcrstrup. Michael Olsen.
ÅrhusveJ 5. Grenå

Kl. 10.20-10.29: 1\11choel Sorcn·
sen. GnmmrlwJ 7, Fannerup.
Proben Anderse-n. Astrupparken 2 4, G ren å, 11 enrik J cnsun.
Avongen l l. Bo.ll.e. Susø.nne
Bager. Skovsvinget 18, Skod·
strup. 111Ul8 Kurt Nielsen.
KvædeveJ 19. Gren&.. Keld. Ole
og Preben Nielsen. ~'inn Chrl·
stenscn , Nørrevang 22. Grent\.
Kim Hansen, Brodgode 14, B.
Grenå. J nck: ~øller. Bakkohegnet 31 , Orenll. Agner
E.Jemmenscn. Kost.nnienl16 17.

T'rusttup
KL l 0.30· l 0.39: John K. Soren·
s.;n, CbrisUanslundvoj l. F.bel·

toft. Poul Morten.110.n. Hovnovej 243, Gmnå, Jergen Jcnaom.
Petersborgvej 4. Truslrup. Ar-

C!en•~65
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nc Pedcraon. F'jeldholmvE'j 15, Svenningsen.
Lyng11bækveJ
Gjerrild, Mikael St.randborg, 18, Ebeltoft. Chris Hammer.
Albogcvoj 8, Hnllendrup. Lil· Rodeledvej 5. Rllllllo
Iinn Mikkelsen. Møllebakkevej KJ. 10.50-.10.59: Henning H vid.
37.
Homå.
MeLte Degn. Hjembækvej 8. Sangøtrup.
Brændtvadvej lO. Ørum. Bor· Karsteo Skov~n. Slcmming·
ge Kolding. VIbevej 9, Gronå. vej 5. Kirial. Jøl'gen Stef(l'n·
Pct.H Nielsen. Serkærvej 1<1, sen, Århusvej 122. Grenå. Orlo
S<!lkær. Jens Nygård, VUJ.ersø. Raørnuasen. Fuglebækvej 34,
voj 16, V1Ucrllo
Sd:r. HomA. Per Pedersen, N.
Kl. 10.4G-JOA9: Knud Bjerre- P JosiiiS&ensvej 32, Grenå.
gård, Kondrupvej 20. Gjcrlev, John SvendsGn. Mojgllrdsvej
Lone Lund. RlllDten Hedevej 2, Egemo.rk, Ben!. Hansen. VeHi. Rwntcn. Sv11nd Erik Klem· stergade l Balle, JyttA! Nybo·r g
monæn, Elmevænget 19, Bol· Søren8<.'o. Ramten Hedevej,
le, Finn Andersen. GL Rimsø- Ramten, Comtie
50l'Cil4Cn,
vej 9. Glcsborg. Erik Aller· Kal.holmvej 22, G rcn!l.
mo.nn, Terringvej 29. Gjcrlov.
John Fr'U8. Erantisvaj 4,
G rt'n.å, Anno-Lise Ho.rborg,
/::. rhu~v"j__l :tO r.,."nA 4~ -~--~-~---~..J
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