Hej alle
Dansk Classic Cross her.
Året 2013 er gået, og vi er klar til en ny sæson 2014.
Når vi ser tilbage på sæsonen 2013, ja så kan vi kun i DCC være tilpas.
Vi har endnu engang haft medlemsfremgang. Vi er nu ca. 160
medlemmer. Hvoraf ca. 100 har licens… sidste år på samme tidspunkt,
var vi ca. 130 medlemmer.
Det synes vi er rimeligt godt, og vi håber da også at klubberne rundt
om, har lidt glæde af vores fremgang, idet det jo kræves, at for at få
licens, skal vores kørere være medlem af en DMU klub.
Der hvor vi har tilgangen er i klassen vi kalder EVO, det er der hvor
cyklerne går op til årgang 90. Rigtig mange fine cykler er blevet gravet
frem de sidst par år, netop til den klasse.
Men vi må sige at de gl. classic cykler, og deres herre stadig holder
ved, vores ældste aktive medlem Bent Post, holdt 60 års jubilæum i
2013.
Til løbene:
Vi har afholdt 5 DM afd., der har forløbet rimelig godt, og med god
tilslutning.
Vi havde et enkelt i Nordborg, der blev vandet godt og grundigt, og vi
måtte aflyse anden runde efter pausen.
Vi har været forskånet for større uheld til DM løbene
Vi var til Jan Williams fødselsdags-løb i Svendborg., hvor vi desværre
havde et uheld, hvor Søren Ebbesen fik fingeren kortet lidt af.

Vi afholdt finalen i CEMAR turneringen i DALL, med deltagelse af ca.
130 mand - både nationale og internationale deltagere. Dette race
forløb rigtig godt, totalt set. Vi havde arrangeret spise om aften, og det
er netop det sociale der tiltaler mange af vores medlemmer.
I Classic regi, dermed mener jeg cykler op til pre 70 har vi været i
Vrigstad Sverige til CmCDN.
Vores placeringer var næsten i top,
50+ holdet Jan William-Ejvind Bødker-Kurt Villadsen-Klaus Durup
blev nummer 2., 3 point efter nr. 1.
60+ holdet blev nr. 3 Cai Larsen-Jens Bakman-Martin Pedersen-Ebbe
Jørgensen.
66+ holdet Jimmy Smed- Aage Nickelsen-Bent Preus-Henning
Andersen blev nr. 4.
Til EM Classic der bliver kørt over 3 afd. rundt om i Europa, (EnglandTyskland-Frankrig) blev Jens Bakmand Skovsen nr. 3 sammenlagt i
klassen 66+. Rigtig flot.
I de yngre rækker, bliver der kørt en EM turnering i CEMAR regi.
Jan William Nielsen bliver nr. 1 og dermed EMèr i klassen Twin Shock
50+.
Casper Olsen bliver nr. 2 til EM i klassen -50.
Ronnie Stormly bliver nr. 3 i samme klasse.
Samme turnering køres der i Ove Lundel Trophy kaldet OLT, samt Jeff
Smith Trophy kaldet JST.
Denne turnering er på classic cykler op til pre 70.

OLT 50+ vinder Mogens Jensen turneringen
OLT 60+ bliver Cai Larsen nr. 3.
Og i JST 60+ bliver Ebbe Jørgensen nr. 2.
JST 50+ vinder Kurt Willadsen.
Derudover har vores kørere deltaget i en række åbne løb.
SÅ DER ER MEGET RESPEKT omkring DANSK CLASSIC CROSS rundt
om i Europa.
Resultaterne taler jo for sig selv.
Derudover var vi med på Super Cross udstilling i Herning, fin måde at
fange nye interesserede medlemmer på.
Jeg vil ikke trætte jer med mere Classic snak, men blot nævne at vi her
i 2014 er i gang med at arrangere EM Classic på Honda Park RMS,
dette er en del af DMU jubilæumsarrangementerne. Sjovt nok blev der
kørt VM i Randers på Volk Mølle den 10. maj 1964, altså for 50 år
siden, og nu er det en EM afd. i samme klub, blot er datoen 3. maj, vi
tror på stort fremmøde fra de andre europæiske deltagere.
KOM OG BAK OP OM ARRANGEMENTET OG STØT DE DANSKE
KØRERE.
Til DMU og os alle vil jeg ønske kæmpe tillykke med de 100 år, som vi
runder i flot stil - Stor applaus til dem der står bag jubilæumsåret, med
at arrangere.
Tak til klubberne, vi i DCC har haft samarbejde med i 2013,
Tak til kontoret for velvillig hjælp og tak til Sportskommissionen for
godt samarbejde.
Tak, og med ønsket om et godt motorsports år 2014.

Kurt Vad DCC

