
Nordeuropæisk Mesterskab i bilorientering:

Struer hold indledte Nordeuropæisk

Mesterskab i overbevisende stil.
Flemming Jensen og Bent Mikkelsen vandt 1. afdeling og Børge Holm og Jørn
Mørup vandt 2. afdeling, da de første 2 afdelinger blev kørt i weekenden.

Struer & Omegns Motor Sport (SOMS)
tog sidste sæson ikke mindre end 2 ud
af 3 medaljesæt ved de
Nordeuropæiske Mesterskaber i
bilorientering.

Der var derfor store forventninger til de
lokale mandskaber, da årets
Nordeuropæiske Mesterskaber blev
skudt i gang med de første 2
afdelinger. Afdelingerne blev fredag og
lørdag afviklet i de store klitplantager i
Thy, med Thy Motor Sport i Thisted
som arrangør.

De forsvarende mestre Flemming
Jensen og Bent Mikkelsen fik en perfekt start i forsøget på at forsvare sidste års guldmedaljer.
Holdet vandt fredagens 1. afdeling med et forspring på 3 minutter ned til de tidligere
mangedobbelte danske og nordiske mestre, brødrene Harald og Jan Søndergaard fra Ikast.
Børge Holm, Thisted og Jørn Mørup , Struer ramte ikke dagen, men formåede dog at hjemtage
en 3. plads i første afdeling.

Succesen for SOMS blev fulgt op af
Børge Holm og Jørn Mørup ved
mesterskabets 2. afdeling om
lørdagen. Her var rollerne nemlig byttet
rundt. Denne gang var det Børge Holm
og Jørn Mørup der vandt afdelingen
foran Søndergaard. 8 minutter adskilte
1. og 2. pladsen. Flemming Jensen og
Bent Mikkelsen fulgte efter på en
sikker 3. plads.

I Nordeuropæisk Mesterskab kører de
udenlandske mandskaber i en klasse
for sig selv. Det var 2 forskellige finske
mandskaber der vandt den
udenlandske klasse henholdsvis
fredag og lørdag. Derfor deler de 2

finske mandskaber føringen med Jensen / Mikkelsen og Holm / Mørup inden de sidste 4
afdelinger afvikles til efteråret i henholdsvis Sverige og Finland.

Løbet lørdag var i øvrigt tællende som 2. afdeling i kampen om Danmarks Mesterskabet. Med
sejren bragte de forsvarende danske mestre Børge Holm og Jørn Mørup sig i spidsen af
kampen om DM guldet.
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