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Side 1.

CC-Cars DASU Classic 1. afdeling
Så kom vi endelig i gang
Sæsonen for CC-Cars DASU Classic
blev indledt i går den 24. april, og
hvilken start på turneringen.
Oprindeligt havde hele 52 hold
tilmeldt sig, men da nogle af dem var
udlændinge, som ikke måtte rejse ind
i Danmark, blev feltet til sidst
reduceret til 46 biler. Starten var
henlagt til CC Cars afdeling `på
Nyborgvej i Odense, og man kunne
Vinderne af Touring: Arne Fasberg/Bent Fasberg
mærke på stemningen allerede ved
start, at forventningerne var store, og humøret højt. At solen skinnede fra en skyfri himmel gjorde også sit
til at skabe en god stemning. Der var lavet et adgangssystem som sikrede, at der kun kunne være et
begrænset antal ad gangen i forretningen, men de fleste nåede vidst ind og så de mange flotte klassiske
biler, som stod i udstillingslokalerne.
Deltagerne blev sendt afsted med 2 minutters mellemrum hvilket gjorde, at forsamlingsforbuddet kunne
overholdes ved start, pauser og mål. Samtidig gav det et andet og mere roligt flow ved kontrollerne, og
måske har det heller ikke været så belastende for beboere langs ruten.

Vinderne af Elite: Erik Bach Sørensen/Kim Bach Sørensen

Fortsættes næste side.
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Fortsat fra forrige side

CC-Cars DASU Classic 1. afdeling
Størstedelen af ruten var henlagt til det smukke Hindsholm, og denne dag var ingen undtagelse. Havet
havde en vidunderlige blågrøn farve, træer og buske var i fuld gang med at sætte blade, og forsythiaerne
lyste op med deres flotte gule farve. Langs med ruten og på udvalgte steder, var der mange tilskuere, som
havde taget opstilling, og nød synet af de prægtige biler.
En 45 minutters frokostpause var henlagt til godset Brockdorff, som ligger med kun 5 kilometer til spidsen
af Hindsholm – Fynshoved, og på en gårdsplads på størrelse med en fodboldbane kunne deltagerne
indtage en lækker sandwich ledsaget af en flaske Aqua d`Or-vand. Når der er tale om bilkørsel begrænser
spritten sig til at komme på hænderne, og det blev der også gjort flittigt brug af.

Arne Lundsgård/Søren Kamp

Michael Zacho/Christian Zacho begynderklassen

Fortsættes næste side.
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CC-Cars DASU Classic 1. afdeling
Efter pausen gik ruten sydpå ad de små veje, og på lystbådehavnen i Kerteminde var der indlagt en lille
pause på 5 minutter. På grund af vejret var der lidt for meget leben i området, men da det var det eneste
sted i området med offentligt toilet, var kontrollen lagt her.
Den næste pause foregik i Årslev ved Polymeren, hvor der var kaffe og kringle til deltagerne, inden det gik
mod mål i Ryslinge forsamlingshus. Den sidste del af løbet her til foregik ad de lange alleer ved Ravnholt,
hvor der også sås flokke af dådyr gående på markerne.
Ved mål hørtes kun rosende ord af arrangementet, og det var tydeligt, at der nærmest var tale om en
forløsning for mange af de garvede kørere, som var trætte af at sidde og tromme i bordet en hel vinter.
Der var også tale om en forløsning for de 8 helt nye hold, som havde valgt at prøve kræfter med sporten,
og så som gik på med krum hals. Selvom man sidder i en bil og kører, kan man ikke slappe af, da det
kræver dyb koncentration at finde den rigtige vej på kortet, holde øje med bogstavkontroller i vejsiden,
holde øje med andre trafikanter, nyde landskabet og udsigten en gang imellem, regne på tiderne – ja –
faktisk er det ret hektisk i kabinen, når det først går løs. På trods af strabadserne gav alle dog udtryk for, at
det ikke var sidste gang vi mødes.
Resultaterne kan ses på: http://www.mkc-sport.dk/24.04.21.htm

Vinderne af Expert: Henning og Else Friborg

Vinderne af Sport: Poul Juhl-Godballe og
Hanne Juhl-Godballe
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CC-Cars DASU Classic 2. afdeling
2. afd. af DM i CC-Cars Classic P-løb afvikles den 29. maj
med Aarhus Automobil Sport som arrangør.
Løbet har start og mål i Ørum Djurs, ved Ørum Aktiv Center.
Jeg har lavet en del løb gennem årene og nu skal et nyt
område udforskes.
Ved start og målstedet ligger der en Dagli Brugs, som udover
et OK tankanlæg med den gode oktan 100 benzin, også kan
være behjælpelig med lidt snacks m.m..
Ruten køres syd for hovedvej 16 om formiddagen på de små
veje og et naturskønt kuperet terræn.
Om eftermiddagen går ruten nord for hovedvej 16, på små listige veje i de mange skovområder der er på
Norddjurs. Der vil være indlagt mindre pauser i løbet, hvor der er mulighed for toiletbesøg, en af pauserne
vil være ved Bønnerup Havn.
Vi håber I vil komme til Djursland og opleve vores flotte natur,
samtidig med i dyster om pointene til mesterskabet.
Tillægsregler er vedhæftet dette nyhedsbrev.

AAS
Løbsleder Hans Ole Nielsen
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