
Mesterskabsløb	  i	  Viking	  Auto	  Sport	  
	  
Viking	  Auto	  Sport	  arrangerer	  første	  afdeling	  af	  det	  Nordeuropæiske	  mesterskab	  i	  bilorientering	  
fredag	  den	  25.	  april.	  
	  
Det	  bliver	  Viking	  Auto	  Sport	  i	  Frederikssund	  der	  skyder	  sæsonen	  i	  gang	  for	  det	  Nordeuropæiske	  
mesterskab	  i	  bilorientering,	  med	  det	  årlige	  ”Nordsjælland	  by	  Night”	  der	  i	  år	  køres	  fredag	  aften,	  
den	  25.	  april.	  
	  
Mesterskabet	  er	  afholdt	  siden	  1978,	  de	  første	  mange	  år	  som	  Nordisk	  mesterskab,	  men	  siden	  det	  
internationale	  motorsportsforbund	  opdelte	  sig	  på	  en	  anden	  måde,	  er	  de	  baltiske	  lande	  også	  blevet	  
en	  del	  af	  mesterskabet.	  Reelt	  er	  det	  dog	  kun	  deltagere	  fra	  Sverige,	  Finland	  og	  Danmark	  der	  
deltager,	  men	  mesterskabet	  er	  åbent	  for	  alle	  nordiske	  lande	  samt	  de	  baltiske	  lande.	  
	  
Viking	  Auto	  Sport	  har	  valgt	  foreningscentret	  Pedersholm	  som	  stævnecentrum,	  og	  da	  løbet	  
samtidigt	  er	  tællende	  til	  både	  det	  danske	  og	  sjællandske	  mesterskab,	  forventer	  man	  omkring	  50	  
deltagende	  biler.	  
	  
Løbsleder	  Henrik	  Jørgensen	  forklarer:	  ”Første	  bil	  starter	  fra	  Pedersholm	  kl.	  18:30,	  og	  bliver	  sendt	  
ud	  på	  en	  rute	  der	  holdes	  hemmelig	  indtil	  start,	  men	  som	  bringer	  deltagerne	  lidt	  rundt	  i	  
Nordsjælland,	  hvor	  der	  blandt	  andet	  skal	  køres	  på	  militært	  område.	  Første	  bil	  forventes	  i	  mål	  
omkring	  kl.	  22,	  så	  ’by	  Night’	  bliver	  en	  realitet”.	  
	  
Medlemmerne	  af	  Viking	  Auto	  Sport	  har	  
gennem	  mange	  år	  været	  flittige	  deltagere	  
i	  mesterskabet,	  hvor	  Leon	  Spiegelhauer	  
og	  Jan	  Johansen	  blev	  Nordiske	  mestre	  i	  
1992	  som	  bedste	  resultat.	  Netop	  de	  to	  
har,	  efter	  en	  lang	  pause,	  besluttet	  at	  køre	  
hele	  mesterskabsserien	  igen	  i	  2014,	  hvor	  
det	  bliver	  spændende	  at	  se	  om	  de	  kan	  
finde	  tidligere	  tiders	  flotte	  takter	  frem.	  Et	  
andet	  hold	  fra	  Viking	  Auto	  Sport	  er	  
formanden	  Erik	  Rasmussen,	  der	  sammen	  
med	  John	  Michelsen	  også	  har	  været	  
flittige	  deltagere	  gennem	  årene.	  
	  
Hvis	  man	  skulle	  have	  lyst	  til	  at	  prøve	  denne	  ’motorsport	  for	  hvermand’,	  er	  der	  faktisk	  mulighed	  
tirsdag	  den	  8.	  april,	  hvor	  klubben	  kører	  et	  mindre	  træningsløb	  med	  mulighed	  for	  at	  få	  lidt	  
instruktion.	  Dette	  løb	  starter	  fra	  Lise	  Dandanells	  atelier	  på	  Katrinelund,	  Hornbækvej	  306	  i	  Tikøb	  kl.	  
18	  -‐	  yderligere	  oplysninger	  og	  tilmelding	  på	  mail:	  stadr@alsa.dk.	  
	  
	  


