
Danmarks Mesterskabet i bilorientering:

Børge Holm, Thisted og Jørn Mørup , Struer går efter at vinde DM titlen tilbage
efter sidste års sølvmedaljer. Holdet vandt årets første afdeling i Kjellerup.

Kampen om Danmarks Mesterskabet i
bilorientering blev i weekenden indledt
ved Kjellerup i Midtjylland, hvor
Kjellerup & Omegns Motorklub stod
som arrangør af årets første afdeling.
Mesterskabet afgøres over 6
afdelinger, hvor de 4 bedste resultater
kan regnes med, når DM slutstillingen
skal gøres op.

For Børge Holm, Thy Motor Sport og
Jørn Mørup , Struer & Omegns Motor
Sport (SOMS) blev det en perfekt start i forsøget på at tilbage erobre DM guldet fra 2008 og
2010 efter sidste års sølvmedaljer. Holdet kørte et godt løb og lagde sig i spidsen allerede på
løbets første etape. En placering, holdet holdt fast i helt til målet.

”Vi formåede, som eneste mandskab blandt de 46 startende mandskaber, at køre ruten
igennem helt uden at mangle rutekontroller. Vi opnoterede dog 4 kontroller for mange. Med
virkning fra i år, er reglerne ændret så alle fejlkørsler medfører 25 strafpoint, så de 100
strafpoint skulle lægges oven i tidsstraffen, på 1 strafpoint for hvert minut, der anvendes ud
over den planlagte tid. Med næsthurtigste tid, fik vi 42 minutters straf, og dermed samlet 142
strafpoint. Det var nok til den samlede sejr i løbet”, konstaterer Jørn Mørup med tilfredshed.

Tættest på, kom de regerende mestre fra 2011, brødrene Harald og Jan Søndergaard fra Ikast.
Ikast brødrene havde en fejlkørsel mere end Thy/Struer mandskabet og med nøjagtig samme
tidsstraf sluttede Brdr. Søndergaard på andenpladsen med 167 strafpoint.

Der var Struer hold igen på 3. pladsen, Da Flemming Jensen og Bent Mikkelsen kørte sig ind
på løbets 3. plads med 215 strafpoint. Jensen og Mikkelsen gennemkørte løbet med hurtigste
tid og en tidsstraf på 40 minutter, men havde 7 fejlkørsler og sluttede dermed på samlet 215
strafpoint.

Løbet i Kjellerup var tilrettelagt med høj sværhedsgrad. Specielt etaperne i den statsejede
plantage ved Sjørup gav mange strafpoint til deltagerne. Det var derfor ikke så overraskende, at
det var sidste års 3 medaljetagere i Mesterklassen, der tog sig af de 3 første placeringer i løbet.

De lokale mandskaber tog også fine placeringer i de øvrige klasser. Bl.a. var der en tæt kamp
om 3. og 4. pladsen i B-klassen mellem 2 Struer mandskaber. Her trak Rasmus Holst og Niels
Holst, det længste strå og slog klubkammeraterne Poul Verner Bertelsen og Poul Bo Madsen.

DM serien fortsætter den 21. april, når 2. afdeling afvikles ved Sorø på Midtsjælland.

Resultater 1. afdeling om Danmarks Mesterskabet i bilorientering 2012:
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Mesterklassen:

Nr. 1 Børge Holm, Thy / Jørn Mørup , Struer 142 strafpoint

Nr. 2 Harald Søndergaard / Jan Søndergaard , Ikast 167 strafpoint

Nr. 3 Flemming Jensen / Bent Mikkelsen, Struer 215 strafpoint

Nr. 9 Michael Nystrup Larsen, Struer / Ole Skov, Thy 343 strafpoint

A-klassen

Nr. 11 Asbjørn Laursen / Carsten Bo Laursen, Struer 615 strafpoint

B-klassen

Nr. 3 Rasmus Holst / Niels Holst, Struer 296 strafpoint

Nr. 4 Poul V. Bertelsen / Poul B. Madsen, Struer 308 strafpoint
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