1 af 2

Tæt DM-premiere for bilorientering i Midtjylland.
Kjellerup

og

Omegns

Motorklub

(KOM) åbnede det danske mesterskab i
bilorientering

2012

med

Kjellerup

Dækcenter-løbet lørdag d. 31. marts.
Primus motorer var KOM’s rutinerede
rutelæggere: Anders Fisker og Harry
Hansen,

som

havde

komponeret

en

afvekslende rute omkring Kjellerup og
Frederiks.

Herudover

fik

de

2

skrappeste klasser: M og A mulighed for
at prøve kræfter med orienteringsudfordringerne i Sjørup Plantage.
- Hovedideen i bilorientering er gennemkørsel af en forud planlagt rute på private og
offentlige veje, oplyser løbsleder Anders Fisker. - Ruten sammenstykkes af kortudsnit i mange
aldersklasser. Løbsområdet bliver dog holdt hemmeligt for deltagerne helt frem til startflaget,
hvilket er den grundlæggende charme og udfordring ved bilorientering.
I 2011 scorede søn og far: Asger og Lars Jespersen fra KOM DM-bronze i B-klassen. Derfor
var midtjyderne blevet tildelt en lille favoritværdighed på hjemmebane.
- Anders Fisker havde lovet os en afvekslende rute, konstaterer Lars Jespersen. - Kjellerup
Dækcenter-løbet levede fuldt op til forventningerne. Vi måtte dog blot indse, at vi ikke var
nødvendigt skarpe på selve løbsdagen. Vi scorede 13 fejlkørsler, og kom derfor hjem over
målstregen på 6. pladsen.
Lidt bedre gik det for KOM’s nyoprykkere til A-klassen: Michael H. og Jens Døssing, som
scorede en fjerdeplads.
- I bilorientering gælder det om at skynde sig langsomt, forklarer kortlæser Jens Døssing. –
Vi fik et godt flow i orienteringen, men scorede alligevel 11 fejlkørsler. Med en fejlkørsel mindre
havde vi dog scoret en andenplads ved vores debut i A-klassen.
Bedste KOM-præstation hjemkørte
Henrik Døssing og Niels Stadel med en
toer i C-klassen.
Med

tre

nordeuropæiske

(NEZ)

mestre til start i M-klassen var der på
forhånd spået tæt fight om sejren. Det
skulle

dog

blive

NEZ-medaljetagere:

de
Børge

flerfoldige
Holm

og

Jørn Mørup (Thisted / Struer), som trak
de længste strå. Nordvestjyderne har
endnu deres første NEZ-mesterskab til
gode, selv om Jørn Mørup har deltaget i
flest NEZ-afdelinger totalt siden mesterskabets opstart i 1978.
- Etteren i Kjellerup Dækcenter-løbet blev etableret allerede på første etape, supplerer Jørn
Mørup. – Dette var helt i tråd med vores egen taktik, da vi på forhånd forudså et lille handicap i
Sjørup Plantage, fordi Søndergaard’erne altid er sikkert kørende blandt træstammerne.
Inden finale-etapen omkring Frederiks havde Holm/Mørup opbygget et forspring på 30
minutter til de flerdobbelte danske og nordiske mestre: Harald og Jan Søndergaard fra Ikast.
- Vi var hurtigst på den sidste etape, forklarer Jan Søndergaard. – En fejlkørsel på en af de
allersidste detaljer i Frederiks kostede imidlertid sejren, idet hver fejlkørsel bliver omregnet til
25 strafminutter. Vi er dog godt tilfredse med toeren i den svære DM-premiere, som Anders
Fisker & Co. havde stykket sammen.
De nordiske mestre fra 2010: Flemming Jensen og Bent Mikkelsen kørte sig ind på
tredjepladsen i Kjellerup Dækcenter-løbet.
- Vejret artede sig godt til DM-premieren, afslutter Anders Fisker. - Nogle småbyger var med
til at binde støvet på grusvejene, men ellers fik deltagerne mulighed for at køre ruterne i flot
forårs-solskin.

KJELLERUP OG OMEGNS MOTORKLUB
Anders Fisker
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