
Her køres der løb på 
Classic Day  
d. 19. april 2020:

Det koster 100 kr. i start-
gebyr pr. bil at deltage, 

og det inkluderer:

- Deltagelse i løbet
- Prøvemedlemsskab i 3 mdr., inkl. 
licens og abonnement på Autosport 

i perioden.
Classic Day

19. april 2020 - dasuclassic.dk

VEJEN

VEST- OG 
SØNDERJYLLAND: 

Den Gamle Idrætshal 
Fuglesangsallé 10 

6600 Vejen
Mødetid kl. 10.00

ÅRSLEV

FYN: 
Polymeren 

Stationsvej 69
5792  Årslev

Mødetid kl. 10.00

HOLBÆK

VESTSJÆLLAND: 
Vestsjællands Autodele 

Spånnebæk 20 
4300 Holbæk

Mødetid kl. 10.00

KØGE

ØSTSJÆLLAND: 
Køge Automobil Klub’s 

klubhus, Tangmosevej 5
4600 Køge  

Mødetid kl. 10.00

STRUER

NORDVESTJYLLAND: 
Nordvestjysk Autogalleri

Industrivej 10
7600  Struer

Mødetid kl. 12.00

MÅLØV

NORDSJÆLLAND: 
Stelvio Automobili

Måløv Værkstedsby 93 
2760 Måløv

Mødetid kl. 10.00

MØRKE

MIDTJYLLAND  
OG ÅRHUS: 

Lime Forsamlingshus
Markvænget 2, Lime

8544  Mørke
Mødetid kl. 10.00

HORSENS

ØSTJYLLAND OG 
TREKANTOMRÅDET: 

TH Classics
Sandøvej 7B- 8700  Horsens

Mødetid kl. 10.00

HVALSØ

MIDTSJÆLLAND: 
Fam. Christensen

Skovvej 4B
4330 Hvalsø

Mødetid kl. 10.00

Pålidelighedsløb 
med klassiske biler

Kom og prøv det!
Vi kører søndag den 19. april 

over hele landet
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Under Dansk Automobil 
Sports Union findes mange 
forskellige motorsportsdisci-
pliner, som man kan udøve.

De fleste kender til motorløb 
på baner, både med formel-
biler og go-carts og mange 
kender også lidt til rally og 
biloriente ringsløb.

Pålidelighedsløb for klassiske 
biler er også en måde at køre 
motorløb på, og er samtidig en anden måde at bruge sin klassiske bil på, 
end blot køre en tur i godt vejr med termokanden i bagagerummet. Ikke 
fordi det ikke er hyggeligt, men det giver også en anden dimension, at man 
kan bruge sin bil i konkurrenceøjemed, og samtidig komme ud blandt andre 
mennesker, med samme interesse.

Ved pålidelighedsløb forstås et løb på offentlig vej, og hvor deltagerne skal 
overholde nogle forskellige gennemsnitshastigheder. Løbene køres oft-
est efter et tydeligt kort, hvor der er indtegnet nogle punkter, som man 
skal køre igennem. Undervejs møder man nogle skilte med bogstav på, 
som noteres ned i et kontrolkort, så man kan se om deltagerne har kørt 
den rigtige rute. På ruten er der også nogle tidskontroller, som er placeret 
af løbstilrettelæggeren uden deltagernes viden, og her gælder det om, 
at passere kontrollen på det rigtige tidspunkt – altså i det rigtige sekund. 
Gennemsnits  hastighederne kommer aldrig over 50 km i timen, så alle biler 
kan være med.

Løbene slut-
ter typisk i en 
idrætshal eller et 
forsamlingshus, 
hvor resultaterne 
af anstrengelserne 
hænges op, og 
præmierne udde-
les efter at del-
tagerne har fået 
lidt at spise og tid 
til hygge sammen 
med ligesindede.

Sæsonen for pålidelighedsløb strækker sig fra april til oktober, og i den pe-
riode køres 6 løb, som alle tæller til et samlet mesterskab. Det er CC-Cars, 
som er hovedsponsor for hele løbsserien, og kaldes derfor CC-Cars DASU 
Classic.  
Der er typisk cirka 40 biler til start i hvert løb, og det koster et startgebyr pr. 
løb, som inkluderer morgenmad, frokost og flere forskellige ting. 

Til at begynde med behøver man ikke særligt meget udstyr.

2 personer i bilen, en kuglepen og en ikke alt for stor lineal, så er man 
faktisk kørende. Senere kan man udbygge med et lille kortbræt og måske 
endnu senere en triptæller, som tæller helt nøjagtigt. 

Som sagt så giver vi jer mulighed for at prøve pålidelighedsløb søndag den 
19. april. Se hvor og hvornår på næste side. 

Du kan også følge med på www.dasuclassic.dk  
og facebook.com/dasuclassic

facebook.com/dasuclassic


