
Velkommen til 5. Oresund Rally 2015

Oresund Rally går ind i sit femte år, og fra starten har
de klassiske biler været en central del af løbet. Her er
det de tidligere "Monte-vindere" Svein Lund og Tore
Fredriksen, der starter deres Datsun 240 Z i 2014.

Nu inviterer Dansk Rally Club alle danske, norske,
svenske, tyske og andre nordeuropæiske pålideligheds-
rallykørere (regularity rally drivers) til at deltage i 5.
Oresund Rally. I år køres løbet lørdag den 9. maj over
240 kilometer på Sjælland med start, pause og mål i
Roskilde.

Kommer du langvejs fra, kan du bo lækkert og billigt
fra fredag den 8. til lørdag den 9. maj på Scandic
Roskilde. Det koster kun DKK 950 for to personer i
luksuøst dobbeltværelse med morgenmad og alle
bekvemmeligheder. Booking i tillægsregler.

Du kan tage familien med og sende dem på sight-
seeing i Roskilde. Der er fine shopping-muligheder, og
den berømte domkirke ligger midt i byen.

Bliver du på Scandic Roskilde fra lørdag til søndag, er
der alle muligheder for spændende sightseeing om
søndagen, for eksempel med et vikingeskib fra
Vikingeskibsmuseet, inden du drager hjem.

Oresund Classic Rally blev i 2011 og 2012 vundet af
norske hold. I 2013 og 2014 var vinderne Lars og
Simon Hjort fra Danmark. Hvem vinder i 2015?



2. afdeling af FDM DASU Classic
1. afdeling af NEZ Regularity Championship

Oresund Rally skabes af Dansk Rally Club med Arne
Pagh som løbsleder og Karin og Eskild Steen som
rutelæggere. Det sker i samarbejde med Michael
Eisenberg fra Intercom som event organizer.

I 2015 er Oresund Rally atter en del af FDM DASU
Classic, som er det uofficielle danske mesterskab i
pålidelighedsrally. Derfor er anmeldelsesgebyret på
samme niveau som andre danske løb i denne kategori,
nemlig kun DKK 600. Det er utroligt billigt for 240
kilometer motorløb. Og det gør det billigere at
deltage, hvis man kommer fra Norge eller Sverige.

Oresund Rally er desuden tællende som 1. afdeling af
NEZ Regularity Championship. Vi takker af hjertet
for tilliden og vil gøre alt for, at Oresund Rally bliver
et værdigt rally i dette mesterskab.

Løbets format: Oresund Rally er et ægte regularity
rally. Det køres efter kort i målestok 1:100.000, der er
fotograferet op til 1:50.000. Der er ikke raderet i eller
manipuleret med kortene. Ruten lægges ved at køre
gennem pile eller punkter i korrekt rækkefølge ad
korteste vej. En væsentlig del af løbet er sekundetaper
med selvstart (dog ikke turistklassen). Alle klasser kører
kun på gode veje.

Forplejning: Undervejs serveres der morgenmad og
frokost/lunch. Ved mål kan man købe et dejligt
aftensmåltid. Pris DKK 189 pr. person. Betaling ved
anmeldelse i tillægsregler.

Tillægsregler: Findes på dansk, tysk og engelsk. Se
dem på løbets nyreviderede website,
www.oresundrally.org.
   I tillægsreglerne er der link til anmeldelse og betaling
af anmeldelsesgebyr. På vores website finder du alle
relevante informationer, og der er masser af billeder fra
Oresund Rally 2011, 2012, 2013 og 2014.
   Løbsledelsen for Oresund Rally 2015 har gjort alt for
at skabe et kompakt, krævende rally på de smukkeste
sjællandske landeveje. 
   Nu håber vi, at mange rallymandskaber fra Danmark
og vore nabolande vil deltage i femte udgave af
Oresund Rally, som vi satser på skal blive en tradition
gennem mange
år ud i
fremtiden.

Vel mødt
Michael
Eisenberg, 
Event organizer

http://www.oresundrally.org

