Rallyræs på Rådhuset
16 mand mødte op kl. 11:00 søndag d. 9. februar 2003 til et vaskeægte Rally Ræs på
Rådhuset - tre ”proffer” (som kørte udenfor konkurrencen) og 13 ”rookies” - her i
blandt tre børn under 12 år.
Med de mange sponsorgaver var der mulighed for at samtlige deltagere fik et eller andet med
hjem, så der var absolut ingen grund til ikke at være i højt humør!
Efter en kort introduktion af ”spillereglerne” gik vi løs med det første rallyløb på en bane som
var cirka 22 meter lang. (Vi havde satset på at bygge en ny rallybane til hvert løb, men det
blev hurtigt droppet, da det ville blive for tidskrævende!)
Bilerne var 16 SCX, Scalextric eller Ninco rallybiler uden magnet.Hvert team trak lod om hvilken bil de skulle køre med og hver deltager skulle køre 5 omgange på rallybanen - bedste tid
var på 1,28,667 som blev sat af Vest.Udover den individuelle konkurrence, var deltagerne også
sat sammen i teams - den yngste med den ældste, den næstyngste med den næstældste, osv.
Her havde Apropos a/s sat to flotte armbåndsure på højkant til det samlede vinderteam som
også kunne løbe med to T-shirts fra Information & Kommunikation.

Herefter var det tid til det andet rallyløb og igen skulle alle teams trække lod om hvilken bil de
skulle køre i og man kunne ikke trække den samme bil som blev benyttet i det første rallyløb.
Alle deltagere skulle igen gennemføre 5 omgange - bedste tid var 1,35,106 som blev sat af
René Christensen. Allerede nu var der indkommet otte protester af diverse slags - fra samme
person (kan du huske det, Erik?) men de blev hurtigt slået til jorden af den knalddygtige
dommerkomité (Peter & René)!

Så blev det tid til en velfortjent pause, hvor vi
indtog mad og drikke - visse personer valgte
dog at pulse på en smøg for at dulme nerverne! Nu skulle det hele så afgøres - det tredje
og sidste rallyløb og igen skulle alle teams
trække lod om, hvilken bil de skulle benytte
og man kunne ikke trække en bil som man
allerede havde kørt med i enten første eller
andet rallyløb. Deltagerne skulle atter gennemføre 5 omgange og ikke særligt uventet
blev bedste tid - 1,27,540 - igen sat af Vest
og det store regnestykke skulle nu laves, så
vinderne kunne kåres!

Palle Jørgensen blev en flot vinder med 55 point og Palle vandt en guldpokal, SCX Rallybil
fra Leif O. Hobby, cap fra Information & Kommunikation samt en stor pose slik fra Malaco.
Nr. 2 blev Peter Christensen med 54 point close race! - og han vandt en sølvpokal, SCX
Rallybil fra Maaetoft, en cap fra Information &
Kommunikation samt en stor pose slik fra Malaco. På 3. pladsen kom Casper Dam med 47
og han vandt en bronzepokal, en SCX Rallybil
fra Pendle Slot Racing, en cap fra Information
& Kommunikation samt en stor pose slik
fra Malaco. Resten af deltagerne fik en stor
pose slik fra Malaco med hjem, så ingen gik
tomhændet herfra!
Slotcars-Online havde sponsoreret en Ninco Rallybil til bedste juniorkører (til og med 12 år)
som blev vundet af Steffen Hillebrand med 25 point, mens der var en rygsæk til den næstbedste juniorkøre som blev Nicklas Jørgensen med 21 point.
Bedste stunt/afkørsel - der blev simpelthen kørt for pænt på Rallybanen og derfor var vi nødt til
at trække lod om præmien. Tim Tandrup Nielsen blev den heldige vinder af en TAXA cap som
var sponsoreret af Peter.
(Måske burde den egentlig være gået til Casper Dam som kun var ca. ti sek. om at sætte en bil
på sporet, da Vest kørte - men det var ikke nok til at ryste Vest som kørte forrygende!)
Bedste team blev Team 8 Martin & Peter og de blev forgyldt med et lækkert armbåndsur hver
fra Apropos a/s med indskriften ”Rally Ræs på Rådhuset” samt en T-shirt hver fra Information & Kommunikation!

Der blev afsluttet med GT-ræs på den særligt opstillet bane til dette formål og også her var
der mulighed for at vinde en SCX DTM bil som var sponsoreret af Maaetoft. Det blev Peter
Christensen som løb med DTM bilen, da han kørte på 3 sek. 74/100 i en Scalextric Cadillac.
Næstbedste tid blev sat af Vest med samme bil i tiden 3 sek. 79/100 og her var præmien en
rygsæk fra Information & Kommunikation.

Herfra skal der lyde et STORT tak til alle vores sponsorer som gjorde det hele lidt
sjovere for os alle !
Leif O. Hobby - en SCX Rallybil, plakater og brochurer
Slotcars-Online - en Ninco Rallybil og brochurer
Information & Kommunikation - tre caps, to T-shirts, to rygsække og 15 kuglepenne
Pendel Slot Racing - en SCX Rallybil, brochurer og visitkort
IT-gruppen - har stillet en pc til rådighed
Maaetoft a/s - en SCX Rallybil og en SCX DTM bil, plakater og brochurer
Malaco - har sponsoreret 19 kg slik!
Apropos a/s - har sponsoreret to armbåndsure med indskriften ”Rally Ræs på Rådhuset”
Peter Christensen - en cap
René Christensen - tre pokaler, tre pc-spil

