
 HSM Grenaa løbet, BILORIENTERING 

 
Billede: Makkerparret fra Randers Autosport Poul og Egon Brøndum er altid sikre gæster, når der køres 
orienteringsløb på Djursland. 

Den 28. august stod orienterings-officials sammen med makkerparret John Knudsen og Lars 
Vinther fra Djurslands Motorklub for den praktiske del af løbsruten for de 15 deltagende 
vogne i Vivild Knækker Cancer løbet. Man havde nok forventet lidt flere til løbet, men man 
prøver til igen om et års tid. 

Men den 14. september er det trofaste team i Djurslands Motorklub så igen klar ved start og 
mål samt på tidskontrollerne, ude på de tilsammen 90 km lange løbsruter der er planlagt, ved 
HSM Grenaa løbet. Med Ring Djursland som udgangspunkt. Det er under ledelse af John 
Knudsen og Lars Vinther. 

Det er tredje gang at virksomheden HSM Industri i Grenaa, er sponsor for et 
bilorienteringsløb på Djursland. 

HSM Grenaa løbet som er en afdeling af Midtjysk Turnering. Det er et samarbejde mellem 
motorklubberne fra Ikast, Kjellerup, Bjerringbro, Randers, Aarhus og Djursland. 

Der forventes omkring 20 vogne til start. 

HSM Grenaa løbet skulle være afviklet den 25. maj, men Coronakrisen satte planlægningen i 
stå. Op imod 30 lodsejere i løbsområdet blev besøgt i foråret. Der var kørt kontrol på løbet 
inden udsættelsen af løbet. 

Coronakrisen har betydet nedlukning af alt bilorientering i Danmark siden midten af marts 
måned. 

Så ved opstart i august, måtte løbsledelsen igen en tur til samtlige lodsejere for tjek af 
løbsruten. Et sted var der i mellemtiden blevet en vej slettet og der var anlagt en græsplæne. 

Ved HSM Grenaa løbet er der også lavet en ”turistklasse” som er åben for alle uden 
deltagerlicens fra Dansk Automobil Sports Union. Denne rute er ca. 26 km lang og er opbygget 
i stil med de seneste Nisserally løb, der blev kørt for år tilbage omkring Grenaa. 

Første vogn starter fra klublokalet på Ring Djursland, kl. 1900 

Lars Vinther, DMKA 


