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SONAX DASU CLASSIC – 5. afdeling. 

Metalskolen i Slangerup var lørdag den 17. september start og mål for femte afdeling af SONAX DASU Classic 
- Danmarksmesterskabet i regularity rally. 

Løbsleder Kim Bach Sørensen kunne lørdag aften, den 17. september se resultatet af flere måneders forbe-
redelse og planlægning, da alle var kommet godt i mål i det 4. Metal Classic, som var femte afdeling Dan-
marksmesterskabet i regularity rally. Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med løbet, som var femte 
afdeling af syv, om SONAX DASU Classic mesterskabet. 

Der var 40 tilmeldte deltagere til løbet, men afbud fra to, og en der udgik under løbet, betød at 37 klassiske 
biler, fordelt på seks klasser fuldførte det 210 km lange løb, som havde start fra Metalskolen Jørlunde i Slan-
gerup. Herfra blev de sendt ud på nogle af de bedste sogne- og landeveje i området som rummer noget af 
Danmarks smukkeste natur. Med pauser i både Borup og Vindinge var der rig lejlighed for både at se de gamle 
klassiske biler, og få en god snak med kørerne. Løbsleder Kim Bach Sørensen glæder sig over det store frem-
møde af publikum, specielt i Vindinge, hvor der var mange til stede i det gode vejr, som vejrguderne havde 
valgt at begave løbet med. 

 

Else og Hennning Friborg kørte et optimalt 4. Metal Classic, og blev bedste hold på dagen med både en klasse sejr, og bedst af 
alle. (Foto: Kim Bach Sørensen) 

I Regularity rally, som køres på almindelig offentlig vej, gælder det ikke om at køre hurtigst på ruten, men 
derimod om at holde den opgivne gennemsnitshastighed på ikke over 50 km/t. På sekundetaperne der er 
indlagt i løbet, bliver der udsat et antal digitale hemmelige tidskontroller, som holder øje med at deltagerne 
er på rette sted på rette tidspunkt i forhold til den opgivne gennemsnitshastighed. Der tildeles strafpoint for 
både for tidlig og for sen passage af kontrollerne. Desuden kontrolleres det ved hjælp af synlige kontrolno-
teringer, at man kører den korrekte rute. Det giver løbsledelsen mulighed for at indlægge nogle orienterings-
mæssige finter, som bliver straffet, hvis man overser dem, og ikke kører ad den korrekte rute.  
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Arkivfoto - De lokale Arne Fasberg og Bent Fasberg blev vinder af Touring klassen - her fanget i 2. afdeling af SONAX DASU Clas-
sic på Lolland. (Foto: Viggo Johansen, rallypics.dk) 

Løbsledelsen, der foruden løbsleder Kim Bach Sørensen, bestod af datteren, Freja Sørensen, som normalt er 
co-driver for Kim Bach Sørensen, samt af Anni S. Andersen, Kurt Andersen, Torben Sørensen, Anni Sørensen, 
Erik B. Sørensen, kan se tilbage på et arrangement der forløb til alles tilfredshed. Kim Bach Sørensen udtaler 
efter løbet følgende: 

”Vi har haft meget fokus på at lave et løb som indeholdt elementer for enhver smag og erfaring. Dermed 
også et løb hvor intensiteten varierede ift. hvor vågen man skulle være på at finde den rigtige vej, og på at 
holde den korrekte gennemsnitsfart forbi de hemmelige tidskontroller. Herunder også en god variation i 
længden af sekundetaperne. Tilsyneladende er det faldet godt ind i forventningerne hos deltagerne, der i 
hvert fald har kvitteret med en positiv respons på løbet. Det gælder også for de 5 helt nye hold som vi havde 
ude at køre i begynderklassen, og som alle kom hjem til mål. For 4 af holdene var det første gang de kører et 
Sonax Dasu Classic løb, og et enkelt hold kørte ét i 2021, så det er rigtig flot kørt.” 

 

Vinderne af begynder klassen, Ulrik Lundsfryd og John-Allan Holm ved starten fra Metalskolen i Slangerup. (Foto: Kim Bach Sø-
rensen) 
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Vindere af de enkelte klasser blev: 

 Eliteklassen: Poul Brøndum/Egon Brøndum, 36,90 point 
 Expertklassen: Henning Friborg/Else Friborg, 15,50 point 
 Sportsklassen: Bent Mikkelsen/Kurt Rasmussen, 17,80 point 
 Touringklassen: Arne Fasberg/Bent Fasberg, 18,85 point 
 Åben klasse: Peter Lehnert/Helge Jensen, 165,30 point 
 Begynderklassen: Ulrik Lundsfryd/John-Allan Holm, 48,46 point 

Dermed kunne Henning og Else Friborg køre hjem med en ”bedst af alle” placering, og sætte endnu en to-
talsejr ind på kontoen. 

 

SONAX DASU CLASSIC – 6. afdeling. 

Lørdag den 1. oktober 2022 afholder Lemvig og Omegns Motor Sport 6. afd. af SONAX DASU Classic tur-
neringen – Danmarksmesterskabet i pålidelighedsløb. 
 
I samarbejde med SONAX afholder Dansk Automobil Sports Union i 2022 et mesterskab i Historisk pålidelig-
hedsløb, hvor mestrene kåres ud fra resultaterne i 5 ud af 7 løb. Faktisk er der tale om hele 4 mesterskaber, 
idet deltagerne er opdelt i forskellige klasser alt efter mandskabets erfaring. De 7 løb er fordelt ud over hele 
landet, og her er Lemvig og Omegns Motor Sport blevet tildelt 6. afdeling af turneringen. 
 
Her kan du og din klassiske bil prøve kræfter med Historisk pålidelighedsløb i en afslappet form for motor-
sport, hvor alle kan være med. Historisk pålidelighedsløb køres næsten 100% på asfalterede veje. Kort for-
talt handler det om at kunne køre en rute med en bestemt gennemsnitshastighed, som aldrig overstiger 50 
km/t., og deltagerne ledes på vej af oplysninger i en letforståelig rutebog. Ruten går ofte ad nogle af Dan-
marks smukkeste veje, så deltagerne også får en god oplevelse med sig hjem. 
 
Lemvig og Omegns Motor Sport forventer ca. 40 deltagerhold til start lørdag den 1. oktober. 
 
Teknisk kontrol er hos SVJ a/s, Søren V. Jensen Totalentreprise fra kl. 08.00 – 09.00. Her monterer delta-
gerne selv startnummer samt transponder, som bruges til at registrere tiden ved de på ruten opstillede 
hemmelige tidskontroller. 
 
Den officielle start på løbet er kl. 10.00 fra Lemtorpskolen i Lemvig, med et startinterval på 1 minut. Delta-
gerne kører første del af løbet på knap 90 km, hvor interesserede kan se de flotte biler passere forbi Lem-
vigs smukke havnemiljø mellem kl. ca. 10:00 og 10:50. Herefter går ruten mod vest gennem den smukke 
natur med bakker, fjord og hav, dette måske med vestjysk efterårsvejr, Deltagerne passerer forbi Lemvig Sø 
mellem kl. 11:50 og 12:40, inden der holdes frokostpause på Lemtorpskolen på Nissumvej 10 i Nørlem kl. 
12.45. 
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Kl. ca. 13:30, starter deltagerne igen fra Lemtorpskolen på anden del af løbet, hvor ruten går mod øst med 
udsigt over den smukke Limfjord med bakker og dale fra istiden. Turen fortsætter nord over Limfjorden, 
Thyholm med en lille pause vest for Hvidbjerg på en af områdets p-pladser med udsigt til Thyborøn. Ruten 
fortsætter mod nordvest ad smukke snoede veje med en del bakker, og hvor der en stor del af tiden er ud-
sigt over Limfjorden for igen at vende tilbage til endnu en lille pause vest for Hvidbjerg. Turen går herefter 
over Thyholm, hvor der bl.a. vil være udsigt til Jegindø, inden turen igen går mod Lemvig. Ca. kl. 17.30 slut-
ter løbet på Lemtorpskolen, hvor der er fællesspisning. 
 
Som sædvanlig er løbet for biler, der er indregistreret første gang 1990 eller tidligere. Dog kan nyere biler 
deltage i Begynder eller Åben klasse. Begynderklassen er for nye i sporten, og her starter du til halv pris! 
 
”Vi ved, at mange indehavere af klassiske biler gerne vil bruge bilen til lidt mere, end blot at køre en lille tur 
en gang imellem. I Historisk pålidelighedsløb får man både luftet bilen og oplever hyggeligt samvær med 
ligesindede, og man ser smukke steder i Danmark. Dertil krydret med lidt konkurrence, som man kan vælge 
at gå meget op i eller blot at være med”, 
fortæller løbslederteamet, Jan Kuipers og Herluf Bjerg fra Lemvig og Omegns Motor Sport. 
 
Se evt. mere på www.loms.dk - https://dasuclassic.dk/ eller læs mere på DASU Vejsport under fanebladet 
SONEX DASU Classic. 
 

 

Efter de første fem afdelinger af SONAX DASU Classic, har Poul- og Egon Brøndum fra Randers sikret sig guld i Elite klassen. 
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Hvis man er interesseret i at prøve pålidelighedsløb, er man meget velkommen til at ringe til sekretariatet 
før løbet på 24 41 99 28, for at høre nærmere. 
 
Lemvig og Omegns Motor Sport (LOMS) 

 

SONAX DASU CLASSIC – 7. afdeling. 

Finalen I årets turnering af SONAX DASU CLASSIC afvikles lørdag den 29. oktober 2022 med Motorklubben 
Centrum som arrangør. Løbsleder Hans Oluf Nielsen og Benny Kock er klar til at byde deltagerne velkom-
men til C. A. Larsen Classic. Løbet starter hos C. A. Larsen i Ringe og samlingsstedet er henlagt til Ryslinge 
Forsamlingshus. 

Tillægsreglerne kan findes på www.mkc-sport.dk og tilmeldingen til både løbet af den efterfølgende spis-
ning og præmiefest kan som sædvanlig foretages ved at gå ind på www.osport.dk  

 

Opdaterede stillinger i SONAX DASU CLASSIC 

Stillingerne i de individuelle danmarksmesterskaber i de 4 klasser og i holdturneringen er opdateret og er 
medsendt som vedhæftede filer til dette informationsbrev. 

Efter 5. afdeling er det første sæt guldmedaljer blevet placeret, idet Poul og Egon Brøndum i deres Toyota 
Corolla med den 4 klassesejr på stribe har sikret sig tilstrækkelige point til, at ingen af de øvrige deltagere i 
klassen kan indhente dem. Et stort tillykke til Poul og Egon med danmarksmesterskabet. 

Endvidere er det nu afgjort, at det kombinerede hold fra Kjellerup og Omegns Motorklub og Randers Auto 
Sport med den 5. holdsejr på stribe har sikret sig holdmesterskabet.  

Der er dog fortsat en række medaljer, der ikke har fundet deres ejere, så der er masser af gode grunde til at 
tilmelde sig de sidste 2 afdelinger, for at være med til at præge afgørelsen om årets mesterskaber. 

 

 


