
Poul Hellmers og Carl Hellmers under Oresund Rally 2014 i deres Alfa

Romeo Giulia Super fra 1970.

Rallykører for en dag
Dansk Rally Club inviterer alle med en klassisk bil til
at deltage i turistklassen i Oresund Rally 

De fleste med en sporty bil har drømmen om at prøve et ægte rally.

Men man ved også, at der er langt fra at være konge på den lokale

sognevej til at blive verdensmester i rally. Heldigvis er der en mel-

lemstation.

Turistklassen i Oresund Rally lørdag den 13. maj med start og mål i

Roskilde er for alle, der vil opleve et ægte rally, men helt uden stress

og hård konkurrence. Når det hele er slut, har man hverken fået



Vi er på Torvet i Hillerød, og Benny Koch og Hans Oluf Nielsen i BMW

1602 fra 1973 starter ud på ruten i Oresund Rally 2021.

skrammer på en skærm eller på selvtilliden. Men en dag fuld af

spændende oplevelser. Og enhver personbil fra før 1991 kan være

med.

Oresund Rally er for klassiske biler – et endagsløb på 200 km, hvor

det vigtigste ikke er at vinde, men at være med. 

Man kører efter tydelige kort, ruten er let at lægge ind, og man skal

blot møde til næste tidskontrol til rette tid. Gennemsnitshastigheden

er under 50 km/t, let at holde. Der er ingen præcisionskørsel under-

vejs. Men smukke midtsjællandske landeveje, som kører og codriver

nyder.

Det eneste, der kræves, er en kører, en codriver, samt kuglepen og

lineal.

Det koster kun 800 kr. pr. bil at deltage i turistklassen i Oresund Ral-

ly. Om morgenen serveres gratis kaffe og rundstykker, ved pausen

får man gratis frokost, og ved mål kan man købe en dejlig buffet til et

beskedent beløb.

Men hvordan bærer man sig ad? Prøv at se billedet på næste side,

"Rutebog Oresund Rally 2022." 



Rutebog Oresund Rally 2022.

Du holder ved starten på Scandic Roskilde ved den lille røde cirkel

ved firkanten "OTK 1" (åben tidskontrol 1). Nu skal du køre ad veje-

ne gennem pilene og punkterne 1-4. Så nu kører du ud fra hotellet og

drejer til venstre, kører frem til krydset og drejer til højre, kører un-

der jernbanen, drejer til venstre, til højre og til højre ad de tre næste

veje, og nu er du snart fremme ved pil 1. 

Så let er det. 

Du må ikke køre ad veje, der er udraderet på kortet. Dem er der to af

på vej mod punkt 2. Kort efter punkt 2 starter Sekundetape nr. 1,



Helt nye i rally: Far og søn-holdet Jesper og William Tuborg vandt turist-

klassen i Oresund Rally 2022 i denne Porsche 911 fra 1974.

men den tæller ikke i turistklassen, så du kører bare forbi eventuelt

holdende deltagere, der venter på at starte. Til gengæld skal du, som

loven i øvrigt foreskriver, omgående give plads, hvis deltagere eller

andre trafikanter vil overhale dig. Og det hele foregår med under 50

km/t i gennemsnit. Langsomt nok til, at du overholder alle lokale

fartgrænser, hurtigt nok til, at du kan få sved på panden på de små

veje, og din codriver får travlt med at vise dig ad rette vej. Etapen

fortsætter på de følgende sider i rutebogen frem til Munkholmbroen,

hvor åben tidskontrol 2 befinder sig.

Lyder det spændende og sjovt? Det er det. Alle kan deltage uden

forudgående erfaringer. Ægtefæller er oplagte som deltagere, men

forælder/barn-kombinationen eller to venner/veninder har vist sig at

være mindst lige så god.

Man kan se alle detaljerne på www.oresundrally.org.

Når du kigger på hjemmesiden, kan du se, hvordan du melder dig

til. Læs punkterne ”Tillægsregler” og Anmeldelse”. Find turistklas-

sen og tilmeld dig der. Ved start på rallyet får du en gratis endagsli-

cens. 

Lettere og sjovere bliver det ikke. 

Løbsledelsen ønsker "Vel mødt til Oresund Rally."

http://www.oresundrally.org

