
Viking Auto Sport afvikler skærtorsdag den 13. april 2017 sit traditionsrige 

Viking Rally Sprint i Frederikssund.  
 

Skærtorsdag den 13. april 2017 genopliver Viking 

Auto Sport sit traditionsrige arrangement, Viking Rally 

Sprint. 

 

Løbet har i en lang årrække præget Pedersholmparken 

skærtorsdag med masser af hestekræfter og motorbrøl. 

Og traditionen vil vi forsøge at holde i hævd igen. På 

forhånd vil vi gerne takke lodsejere, sponsorer og 

officials, der år efter år har gjort dette til en ganske 

særlig dag for motorklubben.  

 

 
 

Rallysprint er en motorsportsdisciplin inden for 

rallykategorien. Et rallysprint køres – i modsætning til 

almindelig rally – det samme sted hele dagen, og 

disciplinen er særdeles publikumsvenlig.  

 

Der vil være omkring 5 – 6 biler på banen ad gangen, 

og der er flere steder rigtig god mulighed for at 

overskue en stor del af banen. 

 

Da deltagerne til rallysprintet inddeles i forskellige 

klasser, medfører dette, at det ikke kun er én bestemt 

type biler, der deltager. Til løbet vil således biler fra de 

seneste 5 årtier være repræsenteret – så der burde være 

noget for enhver smag.  

 

 

Naturligvis stiller også en hel del af de lokale kørere fra 

Viking Auto Sport op til motorløbet. Indtil videre er 

tilmeldt Johnny Pedersen i sin flotte BMW M3, Morten 

Clausen i sin Subaru Impreza, som han lige har fået, 

Peter Hansen i Suzuki, Allan Møller i BMW, Klaus 

Andersen i Opel Kadett og Ho Kei Au i BMW. 

 

Der er gratis adgang, og det kan varmt anbefales at 

besøge ryttergården og tage de flotte rallybiler i 

nærmere øjesyn.  

 
 

Første racerbil bliver sendt af sted med start kl. 9:30. 

Herefter køres 2 heats, hvorefter der holdes en pause, 

hvor banen ”vendes”. Efter pausen køres yderligere 2 

heats i den modsatte retning. Endelig tidsplan og 

startliste offentliggøres senest den 10. april 2017 på 

Viking Auto Sports hjemmeside; 

www.vikingautosport.dk  

 

Viking Rally Sprint køres vanen tro i industriområdet 

omkring Strandvangen/Centervej i Frederikssund, og 

med ryttergård med indgang fra krydset 

Korshøj/Roskildevej. Området vil således være 

afspærret, og gennemkørsel på Strandvangen mellem 

Roskildevej og rundkørslen ved Frederikssundsvej vil 

ikke være mulig, fra kl. 7:00 til kl. 17:00 den 13. april 

2017. 

 

 

For yderligere information kan Henriette Juel Bruhn fra 

Viking Auto Sport kontaktes pr. mail 

hb@vikingautosport.dk 

 

http://www.vikingautosport.dk/

