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Danmarks Mesterskabet i bilorientering:

DM serie indledt med 2. plads.
Børge Holm og Jørn Mørup tog 2. plads efter de forsvarende
mestre.
Kampen om årets
Danmarks
Mesterskab i
bilorientering
afvikles over 6
afdelinger.
Årets første
afdeling blev lørdag
afviklet ved Karup
med Kjellerup &
Omegns Motorklub
som arrangør.

Annoncen
er ignoreret.
Fortryd
Vi vil gøre vores
bedste for at vise
dig mere relevante
annoncer i
fremtiden.
Hjælp os med at
vise dig bedre
annoncer ved at
opdatere dine
annoncepræferencer

Med en sejr til
brødrene Harald og
Jan Søndergaard fra Ikast, en anden plads til Børge Holm, Thisted og Jørn
Mørup, Struer samt en 3. plads til Bjarne Hansen og Jan Johansen fra
Frederikssund, startede dette års DM serie som sidste års mesterskab
sluttede. Disse 3 mandskaber tog guld, sølv og bronze i sidste sæson, og
noget kunne tyde på, at der ikke er rykket i styrkeforholdet hen over
vinteren.
Børge Holm og Jørn Mørup fik ikke nogen ønske start på årets første DM
afdeling. ”Vi havde en fejlkørsel så tidligt i løbet, at vi mistede den allerførste
rutekontrol. Derefter var det op ad bakke, for at indhente de 25 strafminutter
en manglende rutekontrol bliver straffet med”, konstaterede Børge Holm
efter løbet.
”Det var dog positivt, at vi rent faktisk indhentede på Søndergaard brødrene,
da de sidste 2 etaper blev kørt i den store Havredal Plantage, selv om det
var for lidt til at komme forbi”, supplerer Jørn Mørup. Samlet sluttede
Søndergaard brødrene med et forspring på 33 strafminutter i forhold til
Holm og Mørup på andenpladsen, mens der var 13 strafminutter der fra ned
til sjællænderne på 3. pladsen.
Der var også andre hold fra Struer & Omegns Motor Sport i aktion i
lørdagens løb. Michael Nystrup Larsen, der normalt er chauffør i den
højeste klasse, mesterklassen, var kortlæser for Lars Palle fra Grindsted og
hjemkørte en hel hæderlig 8. plads i klassen.
I den 3. øverste klasse, B-klassen, blev det til en fornem sejr til Struer
mandskabet Poul Verner Bertelsen og Poul Bo Madsen, der havde et
forspring på 13 strafminutter ned til et hold fra Aarhus på andenpladsen.
Næste DM afdeling afvikles allerede om 14. dage, hvor Thy Motor Sport står
som arrangør af et løb, der ud over at tælle til DM også er anden afdeling
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om Nordeuropæisk Mesterskab. Allerede fredag den 19. april afvikles ”Struer
Løbet” som er første afdeling om Nordeuropæisk Mesterskab med Struer &
Omegns Motor Sport som arrangør.
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