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Bil-orientering; Nordeuropæisk mesterskab godt i gang
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Viking Auto Sport,

Frederikssund

Første afdeling af det
nordeuropæiske

mesterskab var lagt i
hænderne på Viking Auto

Sport i Frederikssund,
som have allieret sig med

Forsvaret, og lejet det
store skyde- og

øvelsesterræn ved
Jægerspris til
arrangementet. Det var

første gang nogensinde at
bil-orienteringskørerne

skulle prøve kræfter med
skydeterrænet, men øvelsesterrænet senest blev anvendt i 1995. Hele løbet blev for

mesterskabsklassen afviklet i det militære terræn, som er særdeles velegnet til bil-orienteirng,
med mange veje og spor.

Der var knap 30 deltagere i mesterskabsklassen, nogenlunde ligeligt fordelt på danske, svenske
og finske mandskaber, der fik en svær rute hvor det viste sig meget svært at overholde den

angivne køretid, og det blev derfor sent inden de sidste mandskaber var tilbage ved
stævnecenteret i Frederikssund Hallen, som viste sig som et velegnet stævnecentrum, hvor Go
Mad caféen diskede op med god forplejning.

Samtidigt med det nordeuropæiske mesterskab, kørte andre klasser anden afdeling af
danmarksmesterskabet, de fik kun de bedste veje i det militære område, og derfor også en tur

rundt i Kulhuse, inden afslutning via Jægerspris, Landerslev og Gerlev. Også her var der knap 30
deltagende mandskaber.

I mesterskabsklassen er deltagerne delt op i en klasse for hjemlandets deltagere, og en klasse
for udenlandske deltagere. Det er fordi reglementerne for bilorientering ikke er ens i de forskellige

lande, og hjemmebane fordelen derfor for stor. Da mesterskabet afvikles over seks afdelinger i
tre lande, udlignes det over serien, og alle får derfor lejlighed til at konkurrere mod hinanden.

I den danske klasse blev det nordjysk
sejr, da de regerende danmarksmestre:

Børge Holm og Jørn Mørup fra
Thy/Struer fik 10 strafminutter mindre
end Brdr. Søndergaard fra Ikast. De

lokale favoritter: Bjarne Hansen og Jan
Johansen fra Frederikssund, kunne ikke

rigtigt få kørslen til at glide i det svære
terræn, og fik både flere fejlkørsler og

brugte meget tid, så de måtte tage til
takke med fjerdepladsen i den danske

klasse.

I den udenlandske klasse passede

terræn og løbsstil åbenbart finnerne bedst, da tre finske mandskaber tog de tre første pladser
foran de regerende mestre: Bjørn Henriksson og Ulf Andersson fra Sverige. Vinderne blev Anssi
Karppinen og Timo Saarinen efter flot kørsel, der faktisk ville have placeret dem på en

imponerende tredjeplads i den danske klasse.

Selvom om det blev sent, fik Viking Auto Sport stor ros for arrangementet, hvor alle deltagerne

var meget imponerede over det militære terræns muligheder for bil-orientering, så mon ikke der
går min dre end 22 år inden der igen køre bil-orientering i området, som altså kan bruges til andet

end skydeøvelser.


