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Thy Motor Sport er vært for det nordiske mesterskab
THYLANDS AVIS

HURUP: Thy er i hele Norden kendt for et utroligt godt terræn til
bil-orienteringsløb, og samtidig har Thy Motor Sport skabt sig et ry som en af
landets bedste klubber, når det gælder tilrettelæggelsen af store O-løb.

Dette betyder, at TMS står i spidsen for 1. og 2. afdeling af det nordiske mesterskab, som
løber af staben den 6. og 7. maj.

Alle klubbens erfarne rutelæggere har gennem mange måneder været i gang med at
tilrettelægge ruterne under ledelse af hhv. Morten Bach Andersen, Hanstholm, og Ole Skov,
Bedsted.

Der lægges ud fredag aften med en 60 km lang rute, der starter hos Thisted Motor Compagni
og slutter på Thisted Vandrehjem.

Lørdag går det løs igen. Denne gang sendes deltagerne ud på en 90 km lang rute med start
og mål hos Ideal Combi, Hurup. Lørdagsløbet tæller også til såvel DM som JFM.

Ruterne er blevet målt op, kortene er scannet ind på computeren og herefter rentegnet. Hertil
kommer, at hele administrationen af løbet, herunder beregningen også foregår på computer.
Den seneste tid har løbsledelsen derfor brugt adskillige timer foran pc'en.

- Vi er ved at være klar, oplyser Ole Skov.

Alle ruter er gennemkørt og kontrolleret, og de mange hjælpere er ved at være på plads. Hvor
de to løb præcist skal køres, ønsker løbsledelsen ikke at oplyse, men de vil dog røbe, at nogle
af Thys store klitplantager skal lægge veje til dele af ruterne. Hertil kommer en del private
lodsejere, der velvilligt har givet tilladelse til, at klubben benytter deres veje til løbet.

Blandt favoritterne begge dage er de tidligere nordiske mestre Harald og Jan Søndergård,
Ikast, men også TMS' danske mester Børge Holm sammen med Jørn Mørup tillægges gode
vinderchancer.

I lørdagens DM-løb har klubben flere bud på vinderchancer i den næstbedste klasse. Her stiller
TMS med ikke færre en fire mandskaber, der alle på en god dag kan blande sig i toppen.

Til Thylands Avis forside Send til en ven

NYHEDER JOB RADIO FORDELE DITCENTRUM FOLK & FAG GUL & GRATIS SALG UGEAVISERNE BUDZONEN BILER

Om beskyttelse af private oplysninger | Vilkår for anvendelse | Copyright 2007 Nordjyske Medier  | Log ind

04-05-2011 20:11


