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Lokalt rallyteam ind som 1’er og 2’er
Vejrudsigten var ikke en af de mest opløftende inden DM i Rally i Kjellerup i det midtjyske regn og blæst. Men nogen må have haft forbindelse til de højere magter - løbet blev afviklet i
tørvejr indtil sidst på eftermiddagen. Og det gør faktisk en forskel for de historiske rallybiler
hvor reglementet tilsiger at der ikke må køres med særlige regnvejrs dæk.
Ringsted mandskabet - Per G, Hansen og Karsten M. Svensson - kom med to sejre i
rygsækken og en meget velkørende Porsche. Til gengæld var erfaringerne fra sidste års
deltagelse i Danboring rallyet ikke de mest positive – teamet udgik – og det er aldrig blevet til
en sejr i det midtjyske.
Men scenen var sat og kampen skulle sædvanen tro stå mellem dem og Kim Madsen og
Kasper Sørensen, Sorø.
At kampen var tæt skulle vise sig i tiderne efter første prøve - kun 1/100 sekunds forskel - ren
Formel 1 kamp.
Begge teams gik til stålet i de efterfølgende prøver - men en afkørsel gav for alvor en fordel til
Sorø holdet, der bevarede forspringet resten af løbet. De to sidste prøver blev afviklet i
regnvejr - og de tilskuere, der trodsede vejret, fik en opvisning i, hvordan man manøvrerer en
hidsig rallybil rundt på asfalt og grus - blandt chikaner og i vandpytter.
Ringsted teamet blev nr. 1 i gruppen for historiske biler over 2 liter og nr. 2 i den historiske
klasse samlet - med Sorø mandskabet som vinder. I den samlede stilling i mesterskabet for
historiske rallybiler fører Per G, Hansen og Karsten M. Svensson fortsat.
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Porschen på sidste prøve i øsende regnvejr.
K.M Svensson
Udover at drive temaet beskæftiger K.M Svensson sig med renovering og opbygning af
klassiske rallybiler samt konsulentbistand indenfor ledelse af motorsport teams.
Endvidere handler virksomheden med klassiske biler og tilbehør. Virksomheden ledes af
Karsten M. Svensson, som har mange års erfaring indenfor dansk og svensk rallysport. og
har værksteder i Hässleholm og Ringsted.
For yderligere information: Lars Kronborg – tlf. 23 80 06 37.
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