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Sensationel sejr i Oresund rally 
 
Far og datter-hold slog favoritterne,  
corona-testresultat nåede ikke frem. 
 
Et af de mest lovende hold i klassisk pålidelighedsrally, far og datter-mandskabet Torben Weber Andersen 
fra Holte og Emilie Weber Wellendorf fra Frederiksberg tog i deres VW Scirocco GTI fra 1985 sensationelt 
totalsejren i weekendens Oresund Rally tællende til danmarksmesterskabet. 
 
De to gange Weber kører i næstbedste division, Sportklassen, men slog alle de mere erfarne kørere i  
klasserne Elite og Sport.  
 

"Løbet var sværere end normalt, og man skulle 
være fokuseret hele tiden, men for os gik det op i 
en højere enhed," sagde en lykkelig Emilie Weber 
Wellendorf ved målet i Roskilde. 
 

Og hendes far Torben supplerede: "Vi var uheldi-
ge i årets to første løb, men da vi fik delresultatet 
i Oresund Rally, vidste vi, at vi var på vej mod  
noget godt i dette meget intensive rally. Vi har 
byttet en gammel Triumph TR4A ud med en  
nyere VW Scirocco, og den ligger simpelt hen 
bedre på vejen. 
 

Andenpladsen i Oresund Rally gik til Kim Kjærs-
gaard Frandsen fra Malling og Jan Østergaard fra 
Juelsminde i VW Golf GTI fra 1979 efter en knivskarp dyst med Niels Erik Jørgensen fra Assens og  
Arne Pagh fra Middelfart i en Honda Civic VTEC fra 1990 på tredjepladsen. 
 

Løbets favoritter, søn og far-holdet Rene Castillo Skjøt fra København og Jørgen Skjøt fra Blokhus, kom ikke 
til start med deres Honda Civic CRX fra 1986. Rene Castillo Skjøts arbejdsplads blev lukket torsdag efter et 
corona-udbrud, og han tog derfor omgående en covid-19-test. Men testresultatet nåede ikke frem inden 
starten på rallyet knapt to døgn senere, og mandskabet valgte derfor at holde sig helt væk fra løbet. Rene 
Castillo Skjøts test har siden vist sig at være negativ. Uheldet koster Skjøt familien værdifulde point i  
kampen om danmarksmesterskabet i Expert-klassen. 
 

Oresund Rally blev kørt på 225 kilometer snoede landeveje i området mellem Roskilde og Ringsted og var 
tællende som tredje afdeling af CC-Cars DASU Classic, som er det officielle danmarksmesterskab i klassisk 
pålidelighedsrally. Næste løb i serien køres lørdag den 26. september på Fyn og Langeland. 
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9. Oresund rally – 12. september 2020 
3. afdeling af CC-Cars DASU Classic  
 

Der er næsten tradition for, at Dansk Rally Club – i hvert fald hvert andet år, tegner sig for at arrangere en 
afdeling af CC-Cars DASU Classic – turneringen, og det gentog sig i lørdags, den 12. september. 
Som oftest har arrangørerne valgt at henlægge løbet til det smukke Nordsjælland, men det har ofte givet 

problemer på de veje, som er mest velegne-
de til pålidelighedsløb, da de samme veje 
bliver okkuperede af kondiløbere eller moti-
onscykelryttere, og det er en dårlig cocktail. 
I øvrigt siges det, at løb og cykling er så 
dejligt, men det er sjældent nogen af dem 
smiler, hvis man ser dem i ansigtet. 
Startsted var henlagt til Roskilde, nærmere 
betegnet ASK – Hedelands klubhus på 
Maglehøjvej. I slutinstruktionen var der an-
givet nogle forholdsregler i forhold til Covid 
19, blandt andet at kun én fra hvert mand-
skab behøvede at gå ind til startbordet i 
klubhuset, og at løbsledelsen henstillede til, 
at man opholdt sig mest muligt udendørs. 
Det samme gjorde sig gældende ved pauser 
og mål. Den slags tiltag kan dele vandene 

noget, men vi bliver nødt til at være lidt forsigtige, da størstedelen af deltagerne jo aldersmæssigt i risiko-
gruppen. Et enkelt hold meldte da også afbud, da en kollega til den ene deltager var blevet konstateret smit-
tet tidligere på ugen, og holdet besluttede at blive hjemme, i stedet for at udsætte alle os andre for en 
eventuel smitterisiko. En beslutning, som alle havde stor respekt for.  
Om Corona går ud over forstanden skal jeg lade være usagt, men hvis det gør, er det måske diagnosen på 
en enkelt beboer, som fandt det rigtig sjovt, at køre med 20 km/t ad en lille vej over 4 kilometer, og endda 
stoppe op en gang imellem, så han rigtig kunne genere os. Han nåede at få 3 – 4 biler efter sig, som alle 
undlod at hidse ham yderligere op med dyt og lys. Mon ikke det i virkeligheden var det, som irriterede ham 
mest. 
Midtsjælland er nu også kønt, og feltet fik set meget af området syd og sydvest for Roskilde, og grundet de 
nye, men knap så bruger venlige kort fra Geodætisk institut, var der mange hold, som også fik set en del af 
området – også lidt udenfor den planlagte rute. 
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Frokostpausen var henlagt til Super Dæk i Osted, som havde god plads til os. Frokosten er som regel et af 
højdepunkterne i løbene, og der udveksles mange løgne blandt deltagerne i hvert løb. Ofte er det også de 
samme fra løb til løb, og de bliver ikke dårligere fra gang til gang. Deltagerne blev beværtet med nogle gode 
sandwich og vand dertil.  
Sidste halvdel af løbet var henlagt til området sydvest og vest for Roskilde, og vi passerede Skjoldenæsholm 
og Sporvejsmuseet, og blev præsenteret for en del af vejene i skovene deromkring. Vi skulle jo også nå kaf-
fepausen, så vi blev hurtigt sendt nordpå, og i Kirke Såby var alt på den anden ende. Her var indlagt 20 mi-
nutters pause, og gågadeområdet var inddraget til parkering for deltagerne i løbet. Kaffe med hjemmebag 
blev serveret og mange lokale var mødt op, angiveligt grundet en artikel i den lokale ugeavis. Flere lokale 
var også mødt op med deres ældre bil for at festliggøre begivenheden. Sidst der skete noget spændende i 
Kirke Såby var i juni, da Brugsen fik en ny pålægsmaskine. 
Nu manglede kun de sidste kilometer til målkontrollen, som var i Osted, og til afslutning en transportetape 
tilbage til Maglehøjen i Roskilde. 
På trods af mange ting, som ikke lige gik vores vej – heller ikke denne gang – var vi enige om, at det havde 
været et rigtig godt og afvekslende løb med 19 sekundetaper, 42 hemmelige tidskontroller, desværre kun 32 
deltagere, mest på grund af konfirmationer rundt om i landet.  
Resultatberegningen fungerede fint, hurtigt og effektivt, og kort tid efter de fleste deltageres hjemkomst var 
resultaterne offentliggjort. Bemærkelsesværdigt her er det, at Dobbelt Weber – alias Torben og Emilie We-
ber vandt løbet generelt. Holdet er i år rykket op i Sport-klassen fra Touring, og vil åbenbart allerede blande 
sig i toppen af den nye klasse. Flot klaret i et løb hvor gennemsnitshastighederne nok var lidt over hvad de 
plejer at være.   

Fortsat fra forrige side 



Tillægsregler til 4. og 5. afdeling er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
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Vi er klar med 4. Afdeling af CC Cars – DASU Classic 
”N. Kjær Classic” 26/9 2020. 

 
Vi, løbsledelsen bag N. Kjær Classic, glæder os til at byde jer alle 
sammen velkommen på Sydfyn, hvor vi inviterer til en køretur på 
ca. 202 km i et utrolig smukt landskab.  
 
Omdrejningspunktet dagen igennem er Svendborg og ruten er 
krydret med lidt fra hele paletten, snoede veje, skov, udsigt til 
vand og så naturligvis et kuperet og meget spændende terræn 
og indeholder naturligvis en god portion sekundetaper af forskel-
lig længde. 
 
Med afslutning af løbet i Bjerreby forsamlingshus beliggende på 

Tåsinge kan vi nok ikke holde hemmeligt, at de afsluttende etaper er henlagt til denne smukke ø. 
 
Den afsluttende fællesspisning er for os i løbsledelsen af stor betydning for at runde et Classic løb godt af, 
og vi er vidende om, at denne holdning deles af mange deltagere.  
 
Vi har gjort os konstruktive tanker, læst myndighedernes vejledninger og er helt sikker på, at vi med fælles 
indsats, deltagere og arrangører, godt kan løse opgaven på en korrekt måde. 
 
Vi er på Sydfyn på nuværende tidspunkt ikke ramt af de samme Covid 19 restriktioner omkring forsamlings-
forbud på 50 personer, så muligheden for en næsten ”rigtig” afslutning på løbet er for nuværende tilstede 
og vi håber meget det holder. 
 
Det eneste vi nu blot mangler er en dejlig lind strøm af  
tilmeldinger. 
 
På gensyn den 26. September på Sydfyn 
 
 
Løbsledelsen 
SMKG/MKC 
 
 


