
 

 

”Anderup El Rally” – 2. afdeling af DM i Rally 2021 – lørdag den 8. maj 2021 i Assens. 

 

”Anderup El Rally” er igen i 2021 henlagt til 

Vestfyn. Assens bliver omdrejningspunktet i 

den Vestfynske rallyfest – nærmere bestemt 

bliver Arena Assens hovedkvarter for rallyet. 

Her vil løbets 75-80 deltagende biler have base 

dagen igennem. Her bliver bilerne serviceret i 

pauserne og her kommer bilerne i mål når 

dagens hastighedsprøver er vel overstået.  

Der planlægges med 4 eller 5 forskellige 

hastighedsprøver, der hver køres 2 gange. I 

2021 udgaven af rallyet vil vi igen få en 

hastighedsprøve helt tæt ind i Assens by, 

nemlig i industrikvarteret tæt på Arena Assens. 

Dette var også tilfældet tilbage i 1997 og i 

2005, hvor der den gang blev afviklet en 

hastighedsprøve på selve sukkerfabrikken.  

En spektakulær hastighedsprøve, som mange 

kørere og publikum stadigt husker.  

Der vil blive hastighedsprøver flere steder på 

Vestfyn – bl.a. omkring Gelsted, Turup og 

Dreslette. Som sædvanligt vil kørerne have 

mulighed for at besigtige hastighedsprøverne 

lørdag formiddag inden starten for første 

deltager går fra Torvet i Assens kl. 12:00.  

De forventede 75-80 deltagere sendes afsted 

med 1 minuts mellemrum. Efter 2-3 

hastighedsprøver ”ude på landet” vender feltet 

tilbage til Arena Assens til en servicepause og 

ikke mindst for at køre hastighedsprøven i 

Industriområdet. Det hele gentager sig indtil 

alle kommer i mål ved Arena Assens lørdag 

aften og vinderne kan kåres. 

 

FORELØBIG og overordnet tidsplan for hele arrangementet: 

07:00 – 11:00 Besigtigelse af hastighedsprøver for kørerne 

07:00 – 11:00 Teknisk kontrol af bilerne foretages v. Arena Assens 

11:50   Første deltager forlader Arena Assens 

12:00   Første deltager starter fra Torvet i Assens.  

13:30   1. deltager tilbage v. servicepause Arena Assens 1. gang 

14:00   Hastighedsprøven ”Assens Industri” afvikles 1. gang 

15:00   1. deltager v. servicepause Arena Assens 2. gang  

15:00 – 19:00 Det hele gentager sig i løbets anden sektion. 

19:00   1. deltager i mål v. Arena Assens – vinderne hyldes og champagnen springer. 



 

 

I tidsrummet fra ca. 10:00 til 13:30 foregår der 

aktiviteter på Torvet i Assens.  

Ud over selve starten på rallyet, vil der være 

udstilling fra forskellige sponsorer, 

konkurrencer, rallyvideoer og meget andet. 

 

Løbets hovedsponsor er Anderup El, som har 

støttet op omkring det Fynske rally i snart 10 

år. Herudover støtter mange lokale sponsorer 

og annoncører op omkring arrangementet.  

Der vil blive udarbejdet et flot program med alle 

informationer om rallyet og dets deltagere – og 

det bliver helt gratis delt ud til alle 

interesserede i Assens og omegn.  

Ligeledes kan rallyet følges på hjemmesiderne 

www.kdak.dk og www.minirallysyd.dk 

 

Løbsledelsen skal rundt og informere alle 

berørte beboere omkring afspærring af vejene i 

forbindelse med afvikling af hastighedsprøver. 

Dette arbejde skulle have fundet sted omkring 

Jul og Nytår, men på grund af de nuværende 

coronarestriktioner har vi valgt at udsætte dette 

til januar/februar.  

Vi mener ganske enkelt ikke at vi kan forsvare 

at går fra dør til dør, mens landet er mere eller 

mindre lukket ned.  

Tidsplanen for planlægningen af 

arrangementet bliver på den måde presset, 

men vi håber at alle vil tage godt imod os når vi 

kommer rundt og banker på. 

  

 

 

 

Niels Erik Jørgensen 

Løbsleder  

http://www.kdak.dk/
http://www.minirallysyd.dk/

