
(6/5) DM sejr til Bjarne og Bernd Oprettet d. 6. maj 2009

Ved 2. afdeling af DM i bilorienteringsløb, der blev kørt lørdag d. 2. maj i det 
sydsjællandske, scorede AAS holdet Bjarne Andersen og Bernd Thrysøe en sikker 
førsteplads – Bjarne har sendt os følgende rapport…

Løbet som hed Tur Té Barmosen 2009 
startede i Præstø og sluttede i SAK’s 
klublokale i Barmosen. På forhånd var der 
nok ikke mange, der hos bookmakerne, 

havde satset deres penge på en sejr til 
Bjarne og Bernd. For det første har vi 
aldrig tidligere vundet en DM afdeling i 

M-klassen, og da løbene i SAK normalt 
ikke lige er vores kop te, var det ikke med 
de største forventninger, at vi stillede til 
start.

Løbet var da også i den lette ende af 

sværhedsskalaen, og i sådanne løb er vi 
normalt ikke de bedste. – Men i dette løb 
gik det meste op i en højere enhed for os, 

og ved mål kunne vi konstatere, at vi kun 
manglede 3 skilte og havde brugt 11 
minutter på tidskontoen. 

Det ene af skiltene synes vi ikke var helt i orden, og måtte derfor protestere mod det. Protesten blev da også vundet og i 
den noget lange ventetid (Det tog hele 2,5 time, fra vi var kommet i mål!) inden SAK havde fået beregnet resultaterne, 

kunne vi godt fornemme, at vi nok endte i den gode ende af resultatlisten, da mange af konkurrenterne ude på ruten havde 
misset en hel del skilte.

Det endte da også med en suveræn sejr med 41 strafpoint. Nummer 2 i løbet blev Erik Rasmussen og John Michelsen fra 
VAS med 69 sp. 3 pladsen gik til Bjarne Hansen og Jan Johansen fra VAS med 79 sp. 

Resultaterne i SAK løbet betød også, at vi efter de første 2 afdelinger af DM, er på første pladsen i det samlede DM 

regnskab. Næste gang, der køres om DM point, er også på Sjælland, idet der d. 22. og d. 23. maj køres et 
dobbeltarrangement i Næstved og omegn. Det var egentlig meningen, at der også skulle køres et DM/JFM i 
KDAK/Nordjylland d. 15. maj, men dette løb er blevet udsat til d. 10. oktober, da løbslederen, Verner Hald, har haft et 
alvorligt nedbrud på sin computer, og alle kortudklippene til løbet er forsvundet!

Bjarne Andersen 
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(18/5) Åbningsløbet d. 9.-10- maj, FDM Jyllandsringen Oprettet d. 18. maj 2009

Det blev Michel Nykjær, der løb med sejren ved Åbningsløbet på FDM Jyllandsringen og 
han har lagt sig i spidsen af årets DTC-mesterskab. Løbet viste at år 2009 tegner til at blive 
en god sæson, hvor mange af kørerne, i forskellige bilmærker, kan være med i kampen om 
mesterskabet...
Som man kunne have forventet til 

åbningsløbet blev der budt på meget 
spændende race. Der var nogle tætte 
in fights mellem mange af kørerne. 
Det var især i kvalifikationsheat 2, 

der skete en masse dramatik. Jens 
Reno Møller og John Nielsen 
kæmpede begge om første pladsen i 

starten af løbet, hvilket bevirkede i, at 
de ramte hinanden i hesteskoen. John 
Nielsen udgik, hvorimod Jens Reno 
Møller kunne køre videre, men var 

kommet så langt ned i rækkerne at det 
var umuligt at indhente de 
forankørende.

 Det var ikke kun dem der gik hårdt 

til stålet. Vores to andre AAS’er 
Jason Watt og Per Poulsen havde en 
lille fight med hinanden. Per påkørte 
Jason bagfra i sving 9, og kom op på 

siden af ham. Jason gav bagefter igen 
af samme skuffe i sving 10, ved at puffe lidt til Per Poulsen så han blev sendt på tværs. Det endte med at Jason Watt fik en 
strafbane for påkørelse af Per Poulsen.

 I finaleheatet stak Michel Nykjær af sted, James Thompson var på andenpladsen, og Henrik Lundgaard havde mere end 

nok, at gøre med, at holde Jan Magnussen bag sig. De to dystede tæt hele heatet igennem og det lykkedes for Henrik 
Lundgaard at komme på den sidste podieplads.

 Man kan jo kun sige at det var en dejlig weekend. Vejret var med os, solen skinnede og der var en masse spændende race 
på ”Ringen”.

Fotogalleri - klik her...

Tekst og foto
Ghita T. Kristensen

DTC - finale resultatet:

Det samlede DTC-mesterskab:

Placering Navn Bilnavn Bedste omgang Sluttid
1 Michel Nykjær Chevrolet Lacetti 1:11,087 13:07,653

2 James Thompson Honda Accord 1:11,134 13:09,115

3 Henrik Lundgaard Chevrolet Lacetti 1:11,708 13:15,557

4 Jan Magnussen (AAS) BMW 320si E90 1:11,520 13:15,998

5 Jason Watt (AAS) Seat Leon 1:11,865 13:21,504

6 Jens Reno Møller (AAS) Seat Leon 1:11,916 13:24,018

7 John Nielsen (AAS) BMW 320si E90 1:11,534 13:24,595

8 Per Poulsen (AAS) Honda Accord 1:12,114 13:25,713

9 Martin Jensen (AAS) BMW 320si E90 1:11,867 13:26,182

10 Michael Carlsen (AAS) Peugeot 407 1:12,069 13:28,474

11 Kasper Jensen (AAS) BMW 320i 1:12,354 13:29,035

12 Joachim Stephansen BMW 320i E90 2,0 1:12,331 13:30,504

13 Jens Ole Mathiesen BMW E46 M3 3,2 1:13,831 13:48,763

14 John Hansen Seat Leon 1:14,404 13:52,876

15 Martin Marrill (AAS) Seat Leon 1:14,928 14:00,511

1 Michel Nykjær 55

2 Henrik Lundgaard 50

3 James Thompson 47
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DTC-cuppen:

4 Jan Magnussen (AAS) 41

5 Jason Watt (AAS) 32

6 Jens Reno Møller (AAS) 25

7 Per Poulsen (AAS) 23

8 Michael Carlsen (AAS) 21

9 Joachim Stephansen 19

10 John Nielsen (AAS) 18

11 Martin Jensen (AAS) 17

12 Kasper Jensen (AAS) 12

13 Kim Morgan Jensen 3

1 Jens Reno Møller (AAS) 53

2 Per Poulsen (AAS) 48

3 Michael Carlsen (AAS) 45

4 Joachim Stephansen 41

5 Kasper Jensen (AAS) 30

6 Kim Morgan Jensen 10
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