
MinSport.dk. 
 

Kære alle Viking-folk. 
 
Vi har modtaget en henvendelse fra DRSporten i anledning af, at DR har lanceret et nyt projekt på deres 
hjemmeside, der hedder minsport.dk.  
 
DR har rettet henvendelse til Viking Auto Sport, idet klubben – efter (også) DRs opfattelse (formentlig efter 
oplysninger fra DASU) – repræsenterer elitesporten inden for rallysport, og nok i særdeleshed klubrally og 
lignende.  
 
Tanken bag projekt minsport.dk er, at det er et forum, hvor det er klubberne selv, der beskriver sin sport. 
Dette sker ved indrykning af artikler og nyhedsbreve og lignende.  
 
I første omgang har vi takket ja-tak, til at deltage i projektet, men dette er naturligvis under forudsætning af, 
at I – vores elitekørere ☺ - er enige i, at det er en god idé. Og selvfølgelig er indstillet på, at der bliver 
skrevet lidt om jer på DRs hjemmeside. 
 
Baggrunden for at takke ja-tak er, at vi mener, at det kunne have en stor reklameværdi for klubben og de 
enkelte kørere og hold, og endvidere kan det skabe større opmærksomhed omkring rallysporten, hvilket 
forhåbentlig kan være med til at åbne lidt flere døre. 
 
Hvis I helst er fri for, at der bliver skrevet om jer på siden, må I meget gerne sige det til mig, så skal I nok 
blive udeladt af eventuelle artikler og lignende.  
 
Den næste forudsætning er, at også I hjælper til med stof til siden. I behøver nødvendigvis ikke at skrive 
artiklerne – selvom der ville være en stor hjælp – men I må meget gerne kontakte mig – enten ved at sende 
en mail (hb@vikingautosport.dk) eller ringe – når I har været til løb, og fortælle lidt om, hvordan det er gået. 
 

Hvordan kommer det til at foregå rent praktisk? 
I kan allerede nu se omtalte side på dr.dk/minsport, den giver et meget godt billede på konceptet.  
 
Bestyrelsen har besluttet, at jeg (Henriette Juel Bruhn) indtil videre skal forsøge at være tovholder. Så når I 
forhåbentlig har en masse gode beretninger fra løb, bedes disse videregives til mig, så vil jeg videreformidle 
disse til DR. Hvis I ikke har nedskrevet beretningerne i en form, der kan lægges på siden, vil jeg gerne være 
behjælpelig med at forsøge at skrive en artikel eller et indlæg udfra beretningerne.  
 
Det ville også være en rigtig god idé, hvis vi kan indsætte nogle billeder af begivenheden. 
 

Hvorfor? 
Baggrunden for at takke ja-tak er, at vi mener, at det kunne have en stor reklameværdi for klubben og de 
enkelte kørere og hold, og endvidere kan det skabe større opmærksomhed omkring rallysporten, hvilket 
forhåbentlig kan være med til at åbne lidt flere døre. 
 
Det skal dog påpeges, at DR har understreget, at siden ikke skal anvendes til at reklamere for forskellige 
sponsorer m.v.. DR gennemgår samtlige indlæg, inden de offentliggøres.  
 
Hvad siger I til det ?? 
 
PBV 
 
Henriette Juel Bruhn. 


