
                                                                                               
 

DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION 
Idrættens Hus, DK-2605 Brøndby, Danmark 
Vejsportsudvalget 

 

Nyhedsbrev for O-sporten 

Nr. 4-2017 

 

Nyhedsbreve for bil-o-sporten sendes til deltagere, løbsledere, dommere m.fl.  

Ønsker du ikke at modtage nyhedsbrevet, bedes du sende en mail om dette til 

skovbroby@gmail.com  

Endvidere har du måske kendskab til nogen, som ikke modtager brevet, og som 

gerne vil have det. Send så også en mail om dette. 

 

Stadig høj kvalitet i mesterskabsløbene 

I de foregående nyhedsbreve er omtalt de første mesterskabsløb i 2017. Herunder 

omtales de næste 2 DM-løb, samt Hold-DM. Alle 3 løb var præget af meget høj 

kvalitet. 

 

Fuglebjergløbet, HAMO 

4. afd. af DM og 4. afd. af SM lørdag den 17. juni 2017 

Løbet havde deltagelse af 34 mandskaber. Løbet startede og sluttede i 

Fuglebjerghallen, og deltagerne fik lov til at køre i et område S for Slagelse – et 

område, hvor det er meget længe siden, der er kørt O-løb. Der var udfordringer til 

alle i et åbent område med kørsel omkring mange gårde. 

Resultater kan ses på http://bil-o.dk/Dokumenter/Resultat/R20170617HAMO.pdf  

  

Circle K løbet, AAS 

5. afd. af DM og 3. afd. af JFM lørdag den 19. august 2017 

Løbet havde deltagelse af 31 mandskaber. Løbet startede og sluttede i Circle K-

servicestationen i Ulkær, som AAS har benyttet som mødested og samlingssted 

mange gange. Løbet foregik i området omkring Uldum og Rask Mølle, og området 

blev udnyttet flot, så der var udfordringer til alle. 

Resultater kan ses på: http://dm5.msjm.dk/   

 

TOYOTA-løbet, TMS 

Hold-DM og 4. afd. af JFM lørdag den 9. september 2017 

Løbet havde deltagelse af 37 mandskaber fordelt på 10 klubhold. Løbet startede 

hos Toyota i Thisted og på ØST Vilsund gl. Færgekro. Løbet var delt i 2 områder:  

1.del blev kørt i Midtthy og 2.del blev kørt på Nordvestmors. Deltagerne gav også 

her udtryk for tilfredshed med løbet. 

Resultatet af holdturneringen blev guld til holdet fra GMK, sølv til TMS og bronze 

til AAS. Tillykke til medaljetagerne. 

Resultater kan ses på: http://thymotorsport.dk/nyheder/bil-o-28096/236-

toyotaløbet-2017.html  
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Kommende mesterskabsløb 

 

6. afd. af DM og 5. afd. af SM lørdag den 23. september 2017: 

MENY LØBET  

Arrangerende Klub: SAK Sydsjælland 

Løbsledelse: Henrik Jørgensen, Poul Erik Nielsen, Arne Rasmussen 

Mødested: Bilhuset Præstø, Jernbanevej 4-6, 4720 Præstø 

Samlingssted: Udby Kro 

Tillægsregler og tilmelding: http://www.osport.dk/  

Kom og vær med til finaleløbet for DM og SM, og vær med til at hylde 

medaljetagerne.  

I kan stadig nå at tilmelde jer til løbet (sidste tilmelding er 19. september) 

 

5. afd. af JFM lørdag den 21. oktober 2017: 

GRÅMOSE AUTO LØBET  
Arrangerende Klub: KOM Kjellerup 

Løbsledelse: Harry Hansen, Anders Fisker 

Mødested:  Gråmose Auto, Arrildsvej 17, Gråmose, 7442 Engesvang 

Samlingssted: Rødkærsbro Hallen, Brandstrupvej 25, 8840 Rødkærsbro 

Tillægsregler og tilmelding: http://www.osport.dk/ 

Også dette løb er et finaleløb, nemlig for JFM. Vær med til at hylde 

medaljetagerne. 

 

Ud over ovenstående mesterskabsløb er der også åbent for tilmelding til en række 

andre løb, se http://www.osport.dk/ 

 

O-løb i 2018 

Det er nu tiden at få sammensat en løbskalender for 2018. Klubber og løbsledere 

opfordres til at ansøge om løb, herunder specielt mesterskabsløb, for 2018. 

Der er på DASU’s hjemmeside indsat en kalender over ansøgte løb inden for 

vejsportsudvalgets område. Direkte link: 

https://app.box.com/s/n7nsjvhcli7a7o7dx3xv9a5ha7ra8ic9  

Ansøgningsfrist: 1. oktober 2017 

 

 

Med venlig hilsen 

Dansk Automobil Sports Union 

Vejsportsudvalget 
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