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 Resultatliste 

Faxe Kondi Sydbank løbet 
Lørdag, den 26. april 2014 

 
Vi takker for Jeres deltagelse i vores del af NEZ/DM/SM løbs-week-end. 
 
Vi beklager – endnu en gang – at vores resultatberegning på løbsaftenen 
trak ud. Vi bærer det som et smertensbarn og må konstatere, at selv et hold 
garvede (manuelle) beregnere kommer til kort, når der kommer mange 
rettelser. Vi er glade for, at de fleste ikke gik på graverende fejl i løbet, men 
blot var udslag af fjernede/væltede skilte samt nogle fejludsætninger. 
Vores forsøg på elektronisk beregning skrottede vi hurtigt i processen, da 
vores test ikke forløb som ønsket. Vi har så brugt en del tid efterfølgende på 
både manuel efterkontrol og elektronisk beregning for at få sammenkørt 
resultaterne og dermed udluset både regne- og tastefejl. Så derfor hellere 
bruge en del tid inden udsendelsen end ærgerlige kommentarer/protester 
efter udsendelsen. 
 
Vores terræn ser rigtigt fornuftigt ud, det er faktisk kun på græsset på 
festilvalpladsen i Faxe, hvor der forskel fra før og efter løbet – men her har vi 
jo lov til at lave spor  
Så tak for pæn kørsel, da vi heller ikke har hørt fra lodsejere. 
 
Vedhæftet følger resultatliste samt udspecificering (NEZ-points er rubriceret 
som DM-points i NEZ-klasserne. 
 
Der indkom følgende protest: 
 
Mandskab nr. 906 protesterer mod etape Faxe Kalk 2, rubrik 1,13: 
Ruten går ikke igennem HRK ”T”, da vi skal slutte ved hushjørne. 
 
Protesten godtages, protestafgift tilbagebetales. 
Præmisser: Skiltet er ikke placeret iht. skiltekort og står dermed udenfor 
ruten. 
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På løbsdage/aftenen blev der ændret følgende (ved ændring i idealliste eller 
ved opslag): 
 
Etape Tystrup, klasse NEZ/M/A/B: HRK ”N” gøres straffri, da OTK skiltet er 
drejet om hjørnet, så tvivl om ruten kan opstå. 
 
Etape Jomfruens Egede, NEZ/M/A: HRK ”N” tilføjes mellem ”N” og ”C”. 
 
Etape Faxe Kalk 3, 
klasse BC, rubrik 1.1.2 
klasse NEZ/M/A, rubrik 1.3 og 1.4 
HRK ”Z” fjernes fra idealkortet – skiltet er udsat længere mod nord end på 
skiltekortet – tæller som fejlnotering, hvis noteret. 
 
Etape Faxe Ladeplads, alle klasser, rubrik 1: 
HRK ”K” og ”Ø” tages ud af beregningen – er fjernet før løbet. 
 
Etape Faxe Ladeplads, 
klasse NEZ/M/A/B, rubrik 2:  
klasse C, rubrik 3: 
HRK ”Z” udgår af beregningen, er væltet under løbet 
HRK ”Y” udgår af beregningen, både pga. spærret rute og fejl i køreordren 
(kun NEZ/M/A/B) 
 
Spørgsmål til resultaterne kan stilles til Vagn Olsen på ”vagn.olsen@mail.dk” 
 
Følgende mandskaber tildeles 47 DM og 47 SM-points 
 
025 02614 Jan Davidsen/025 02611 Poul Erik Iversen i B-klassen 
025 02603 Ivan Jensen/025 02629 Erik Molnit i B-klassen 
041 03893 Tage Hansen/041 03891 Vagn Olsen i A-klassen 
 
 

Erik og Vagn – Stevns Motorklub/Motorklubben Borup og Omegn 
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In english: 
 
We all thank you for participating in our event, and we especially thank you for nice driving 
– no complaints from our landowners – and pleasant behaviour at the event centre. 
 
We are sorry for the far too long for results to be counted, but as you can see below, 
some changes in the idealist made time consumption enormous, because for every 
change, we have to check every single startcard. 
 
One protest was given: 
 
Start no. 906 protests again etape Faxe Kalk 2, rubrik 1,13: 
Route doesn’t go through HRK ”T”, because we shall end at corner of the house. 
 
Protest accepted 
Premacies: The sign/letter is not placed correctly and therefore outside the route.  
 
Some changes has been made to the ideal-list: 
 
Etape Tystrup, klasse NEZ/M/A/B: HRK ”N” optional 
 
Etape Jomfruens Egede, NEZ/M/A: HRK ”N” put in between ”N” og ”C”. 
 
Etape Faxe Kalk 3, 
klasse BC, rubrik 1.1.2 
klasse NEZ/M/A, rubrik 1.3 og 1.4 
HRK ”Z” taken out of the idealist, counts as error if noted 
 
Etape Faxe Ladeplads, alle klasser, rubrik 1: 
HRK ”K” og ”Ø” taken out of computing. 
 
Etape Faxe Ladeplads, 
klasse NEZ/M/A/B, rubrik 2:  
klasse C, rubrik 3: 
HRK ”Z” taken out of computing. 
HRK ”Y” taken out of computing. 
 
Questions to the results should be directed to Vagn Olsen at vagn.olsen@mail.dk. 
 
We hope – despite our lack of efforts in result at the events evening – you had a good 
race and we welcome you to Denmark in any race. 
 
Erik and Vagn – Stevns Motorklub/Motorklubben Borup og Omegn 
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