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DM-kørerne slutter sæsonen ved Søbygård
Midtjylland i almindelighed og Fårvang i særdeleshed er synonym med rallysporten. Det kan alle,
der i august har besøgt det årlige Fåremarked i byen nikke genkendende til. Her køres der
Rallyshow i byens industrikvarter, men i den første weekend af november vil landevejene øst for
byen også blive taget i brug af sportens mange aktive udøvere.

På den første november-søndag bliver den sidste hastighedsprøve i Int. Rally Denmark afvikles
omkring Søbygård (foto: Morten Alstrup).
Kjellerup og Omegns Motorklub – der er den sportslige arrangør bag Rallyshowet i Fårvang
– står nemlig også bag den fjerde udgave af Int. Rally Denmark. Løbet køres i den første
november-weekend, og søndag den 5. november finder afslutningen sted med to
hastighedsprøver i lokalområdet. Den ene finder sted vest for Gjern, den anden mellem Fårvang
og Hammel med Søbygård som omdrejningspunkt.
Den lokale hastighedsprøve er en såkaldt rundbane, hvor det bliver muligt at se deltagerne
flere gange på vejene mellem Sall Skov, Futting og Grølsted inden den afsluttende del af
hastighedsprøven, som bliver en strækning gennem Søbygård og Søbylunde Kilde frem mod
målet kort før Vadsted. Hastighedsprøven bliver kørt som henholdsvis tredjesidste og allersidste
hastighedsprøve, og derfor kan den blive afgørende for, hvem der vinder løbet.

Int. Rally Denmark har base ved Arena Midt i Kjellerup. Det er her, at deltagerne bliver
sendt afsted ud på hastighedsprøver lørdag middag, og det er også her, at vinderne kommer
over målrampen ved 12-tiden søndag.
Fakta
Int. Rally Denmark er et internationalt rally, som afvikles den 4.-5. november. Løbet får base i
Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg, og det tæller til FIA Benelux Rally Trophy, FIA NEZ R2 Rally
Championship, West Euro Rally Cup og de danske mesterskaber i rally.
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