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Chevrolet Spark 1,0i 5-d, 1-ejer, el-ruder, ABS, CD/radio .....pr. md. 819,-
Alfa 156 2,0i 4-d, el-ruder, el-spejl, c-lås, alufælge, træk .....pr. md. 439,-
Opel Astra 1,6i 5-d, airbag, CD/radio, fjb. c-lås, el-ruder ......pr. md. 686,-
Mazda 626 2,0i 5-d, fjb. c-lås, CD/radio, alufælge ................pr. md. 564,-
Toyota Avensis 2,0 D4D 4-d, fjb. c-lås, CD/radio, træk.........pr. md. 819,-
Toyota Corolla 1,4i 5-d, CD/radio, el-ruder, airbag, c-lås ......pr. md. 787,-
Seat Leon 1,4i 5-d, alufælge, fjb. c-lås, el-ruder, sænket......pr. md. 922,-
Nissan Micra 1,2i kappa, 3-d, airbag, el-ruder, fjb. c-lås.....pr. md. 922,-
Peugeot 107 1,0i 5-d, 1-ejer, el-ruder, træk / cykelholder ....pr. md. 819,-
Ford Focus 1,4i st-car, træk, CD/radio, airbag, el-ruder .......pr. md. 819,-
Peugeot 406 2,0i 4-d, c-lås, airbag, CD/radio, træk ..............pr. md. 518,-
Seat Altea 2,0 TDi van 5-d, aut-gear, 1-ejer, CD/radio..........pr. md. 819,-
Fiat Panda 1,3 JTD 5-d, fjb. c-lås, 1-ejer, airbag, fjb. c-lås ...pr. md. 922,-
Chevrolet Tacuma 2,0i 5-d, CD/radio, 1-ejer, aluf., c-lås......pr. md. 922,-
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VW Fox 1,2 3-d, CD/radio, el-ruder, airbag pr. md. 819,-

Fiat Stilo 1,6i 5-d, CD/radio, el-ruder, ABS pr. md. 922,-
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Motor

 ✪ 35 begynder-rallykørere har 
meldt sig til Peugeot Ullerslev 
Rally 2015, som køres på søndag. 
 Privatfoto

rally for 
begyndere
Ullerslev: På søndag den 
4. oktober står den på rally, når
Peugeot-forhandler Gert Vester-
gaard i Ullerslev lægger lokaler 
til på Damgårdsvej 2, som bliver 
hovedkvarter for løbsledelsen
for finale i jysk-fynske mester-
skaber i disciplinen klubrally.

Navnet på løbet er naturlig-
vis Peugeot Ullerslev Rally, og 
det er KDAK Sport Fyn, som 
arrangerer løbet.

Det er for begynderne i ral-

lysporten, og det ventes, at 35 
kørere stiller op.

Inden de bliver sluppet løs 
på de østfynske landeveje, skal 
bilerne kontrolleres, og det er 
også afgørrende, at hver kører 
er i besiddelse af en rally-licens.

I begynderklassen køres der i 
let ombyggede rally-biler, men 
det er også muligt at stille op i 
ganske almindelige gadebiler.

I klubrally bliver kørerne og 
deres makkere ikke som ved rig-

tig rallyløb uden videre sluppet 
løs på offentlig vej.

Og konkurrencen afvikles 
med prøver, der foregår på luk-
kede områder eller på offentlig 
vej, som kan spærre af uden de 
store gener for andre. Således er 
der en prøve på Falstervej i Ny-
borgs industrikvarter Vest. Og 
de øvrige prøver er rundt om i 
det østfynske, så der skulle være 
rig lejlighed for interesserede til 
at følge konkurrencerne.

Til forskel for de normale 
rally-løb, hvor deltagerne har 
lejlighed til at køre ruten igen-
nem på forhånd, kender delta-
gerne i klubrally ikke på forhånd 
til de fysiske forhold på de steder, 

hvor prøver holdes. Og der er 
ikke prøvekørsler.

Mellem hvert sted med de for-
skellige prøver kører deltagerne 
som normale bilister.

Løbet starter klokken 10 fra 
Peugeot i Ullerslev, og ventes at 
være slut hen på eftermiddagen.

Arrangør er Kongelige Dansk 
Automobil Klub Sport Fyn, og 
der køres efter regler, fastlagt 
af Dansk Automobil Sports 
Union. 


