
Danmarks Mesterskabet i bilorientering:

Endnu en 2. plads til Holm og Mørup i
DM.
Chancen for DM guld er væk for Børge Holm og Jørn Mørup

efter sæsonens fjerde 2. plads i DM sammenhæng.

Kampen om årets
Danmarks
Mesterskab i
bilorientering blev
lørdag afgjort, da
DM seriens 4.
afdeling blev afviklet
i et område mellem
Vejle og Give med
Aarhus Automobil
Sport som arrangør.

Selv om det kun var den fjerde af årets 6 DM afdelinger, der blev afviklet
lørdag blev DM guldet allerede nu fordelt. Med den 4. DM-sejr af 4 mulige til
brødrene Harald og Jan Søndergaard fra Ikast sikrede de forsvarende
mestre sig endnu en DM guldmedalje.

Danmarksmestrene fra 2010 og de sidste 2 års sølvvindere Børge Holm,
Thisted og Jørn Mørup, Struer vidste, at det lørdag var ”vind eller forsvind”,
hvis de skulle forhindre, at de sidste 2 års DM guldvindere, Brdr.
Søndergaard fra Ikast, skulle gøre det til 3 DM guldmedaljer på stribe.

Holm og Mørup kørte da også et ganske fornuftigt løb, med kun 3 fejlkørsler
på den ganske vanskelige rute. Men 3 fejlkørsler var nøjagtig det samme
som Søndergaard brødrene, og da Ikast mandskabet var i stand til at
gennemkøre ruten i en noget bedre tid end Holm og Mørup blev
mesterskabet afgjort, selv om der stadig mangler 2 DM afdelinger.

Sølv og bronzemedaljerne mangler stadig at blive fordelt, og selv om løbet
lørdag gav Holm og Mørup deres fjerde DM 2. plads i denne sæson er DM
sølvet endnu ikke sikret.

Thisted/Struer mandskabet har et ganske fornuftigt forspring på hele 8 point
ned til den øjeblikkelige 3. plads, som sidste års DM bronzevindere Bjarne
Hansen og Jan Johansen fra Frederikssund har lagt sig på, så kun mindst
en sejr og en anden plads til sjællænderne i de sidste 2 afdelinger kan
forhindre at Holm og Mørup gentager sidste års DM-sølv.

At det var et løb med en ganske vanskelig rute var de 2 øvrige hold fra
Struer med til at bevidne. Flemming Jensen og Bent Mikkelsen fra Struer &
Omegns Motor Sport havde hele 12 fejlkørsler i løbet og måtte tage til takke
med beskeden 7. plads i mesterklassen. Bedre gik det ikke for det
kombinerede Struer / Thy mandskab, Michael Nystrup Larsen og Ole Skov,
der med 15 fejlkørsler sluttede som nr. 9 i mesterklassen.

De 2 lokale mandskaber levnes ikke mange medaljechancer i årets DM og er
i øjeblikket placeret som hhv. nr. 8 og nr. 7 i den samlede stilling.

Annoncen

er ignoreret.

Fortryd

Vi vil gøre vores
bedste for at vise
dig mere relevante
annoncer i
fremtiden.

Hjælp os med at
vise dig bedre
annoncer ved at
opdatere dine
annoncepræferencer



DM serien fortsættes efter sommerferien hvor årets Nordeuropæisk
Mesterskab også skal afgøres med de sidste 4 afdelinger i Sverige og
Finland.

 


