
Nyhedsbrev 
 
Digital Scale Racing DM afslutter 7. sæson med succes 

2021 blev ikke helt som håbet med minirace 

brillerne på. Corona fik aflyst de første afdelinger 

og tilslutningen til de løb som blev afviklet bærer 

præg af at medlemmerne i de respektive klubber 

er lidt tilbageholdne og ikke helt er kommet i 

gang igen efter Corona.  

7. sæson i Digital Scale Racing DM under DMRU 

er netop afsluttet med et brag af en finale i 

Coronaens skygge hos SSCC. Feltet var pga 

Corana sygdom reduceret til 11 deltagere i GT3 

klassen og 6 deltagere i BTCC Sprint klassen. De 

stod til gengæld for god underholdning og tæt 

race gennem alle heats.  

Danmarksmester i GT3 klassen blev Kim Maslak 

fra ASCR. Danmarksmester i BTCC Sprint klassen 

blev Michael Juhl fra Meterrace. Stort tillykke til 

begge mestre. 

Efter at have arrangeret DM i 7 år, startende på 

SCX Digital i år 2015, til Scalextric SSD fra år 

2018, har Flemming Lindbaum og Michael Juhl 

planlagt og gennemført i alt 14 

danmarksmesterskaber fordelt over i alt 30 

afdelinger, styret løjerne i 455 heats for 8 

forskellige klubber og 23 forskellige 

kørere/teams. Vi har overrakt 36 pokaler, 240 

plaketter og 180 diplomer. Desuden har samme 

duo stået for afviklingen af Digital Scale Racing 

Summer Cup gentagne gange, med stor 

opbakning fra hele landet.  

Der findes et udtryk som hedder "Man skal 

stoppe mens legen er god". Det vælger vi 

(Michael og Flemming) at gøre nu i DMRU regi. 

Vi takker pænt for denne gang, og forsøger at 

give DMRU DM stafetten videre til ildsjæle som 

vil føre traditionen videre.  

Det har været en stor fornøjelse og glæde at 

arrangere og gennemføre DM for Danmarks 

miniracere, og det har over de sidste 7 år budt på 

mange udfordringer men også mange 

spændende og store racer oplevelser. Vi har 

grinet, jublet og grædt sammen og det har 

samlet set været en stor fornøjelse.  

Så nu, efter 7 år, håber vi meget på at 2-3 

personer vil videreføre Scalextric SSD DM i de 

kommende år. Konceptet er velafprøvet, der er 

en komplet og velafprøvet "drejebog" til hvordan 

det afvikles, regneark til DM point, skabeloner til 

indbydelser mm., så det er lige til at gå til. Vi laver 

naturligvis en grundig overdragelse til dem som 

vil overtage posterne.  

Kontakt os eller DMRU hvis du brænder for at 

arrangere Digital Scale Racing Scalextric SSD DM 

fremadrettet :-) 

Det tyder på at 2022 kan blive et super Scalextric 

SSD år - der er modtaget anmodning om nye 

baner i Jylland, forlydender om flere baner på 

Sjælland, spændende forslag til klasser og 

reglementsændringer, og hvis ellers Corona kan 

holde sig væk, kan tilslutningen fra de forskellige 

klubber blive stor. 

Tak til DMRU og alle deltagere for mange gode 

oplevelser 😊 

Michael Juhl (mj@juhlmanagement.dk) &  

Flemming Lindbaum (flemming@lindbaum.dk)  
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