
Bilorientering Nordeuropæisk Mesterskab:

2 andenpladser i nordeuropæisk
sæsondebut til Holm og Mørup.
Det lykkedes ikke at vinde selv om der var hjemmebanefordel i 2 løb.

Mens det ved 1. afdeling fredag var Jørn
Mørups hjemklub, Struer & Omegns Motor
Sport der var arrangør, var det ved
lørdagens 2. afdeling Børge Holms
hjemklub Thy Motor Sport i Thisted, der var
arrangør. Så man kan sige, at det lokale
mandskab fik 2 chancer for en hjemmebane
sejr. Det blev dog ”kun” til 2 andenpladser
og faktisk ikke engang lige ved og næsten.

Med andenpladsen efter brødrene Harald og
Jan Søndergaard fra Ikast i fredagens første
afdeling skulle Børge Holm og Jørn Mørup
forsøge at kravle et trin op, da der lørdag blev kørt anden afdeling ved Thisted med Thy Motor Sport
som arrangør.

Thisted / Struer mandskabet kørte et fornuftigt løb i et godt tempo, men de regerende danske og
nordeuropæiske mestre kørte 8 minutter hurtigere. Derfor var det et krav, at Holm og Mørup lavede
færre fejlkørsler undervejs. Imidlertid lavede Søndergaard brødrene kun en enkelt fejl, der således
betød at Holm og Mørup ikke måtte lave fejl på hele den 90 km lange rute. Det kunne Holm og
Mørup ikke leve op til. 3 fejl og dermed 3 gange 25 strafminutter blev det til.

Til gengæld havde Thisted / Struer mandskabet et fornuftigt spring på 59 strafpoint ned til de
Nordeuropæiske Mestre fra 2010, Struers Flemming Jensen og Bent Mikkelsen på løbets 3. plads.

Løbet i Thisted var også tællende som 2. afdeling om det danske mesterskab og her er situationen
den samme. Søndergaard brødrene har 2 sejre og Holm og Mørup 2 anden pladser.

SOMS havde 2 hold med i den 3. højeste klasse, B-klassen. Her gik det bedst for Poul Verner
Bertelsen og Poul Bo Madsen, der fik en 2. plads i klassen. Rasmus Holst og Niels Holst fra SOMS
blev nr. 9 i samme klasse.

Næste mesterskabsløb er når DM 3 køres ved Borup på Sjælland den 11. maj
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