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Danmarksmesterskab til Ringsted team!
Det lokale rallymandskab, Per G. Hansen og Karsten M. Svensson, sikrede sig lørdag
DASUʼs officielle danmarksmesterskab for historiske rallybiler.
Hele Danmarks rallyelite var fredag og lørdag samlet i Bramming til fjerde og næstsidste
afdeling i årets rallymesterskab. De første 4 heats skulle køres fredag aften og de
resterende 10 lørdag i et i øvrigt pragtfuld efterårsvejr, der bød på sol og tørre veje til
glæde for både kørere og tilskuere.
Inden denne 4 og næstsidste afdeling var der 4 point mellem Ringstedholdet og nummer 2
i stillingen – intet kunne overlades til tilfældigheder…
Porschen fik inden løbet det rutinemæssige check – en utæthed i benzintanken gjorde at
denne skulle skiftes – men ellers så alt ud til at være i orden. Op på traileren og så af sted
mod Bramming fredag – lige ud af landevejen indtil Lillebæltsbroen…
Midt på broen satte servicevognen ud og hele vogntoget var nu parkeret i nødsporet – til
glæde for de mange forbipasserende men til stor frustration for mandskabet. Gode råd var
dyre – Porschen skulle være klar til teknisk kontrol 15:45 ellers faldt der strafpoint…
Eneste løsning – Porschen ud af traileren og Karsten ind i bilen for at køre den til
Bramming. Dernæst – fat på Falck for at få fjernet servicevogn og trailer fra broen og om
muligt, finde nogen der kunne reparere servicevognen.
Karsten og Porschen nåede servicepladsen i Bramming 4 minutter før kontrol – og i de 4
minutter skulle bilen udstyres med nummer og reklamer. Og det lykkedes takket været
hjælp fra andre teams.
Mandskabet fandt et værksted i Kolding og efter to timer var den klar til at gå vestpå og
den nåede frem inden første heat - roen indfandt sig og Per og Karsten kunne nu
koncentrere sig om aftenens heat i mørket – der skulle køres hurtigt men sikkert.
Men trængslerne var ikke ovre – halmballerne i Bramminge har det med at bevæge sig!
Under 2. gennemkørsel af 4.?? heat havde Per lidt for meget fod på speederen – ingen
god kombination når underlaget er asfalt og bilen har grusdæk på – bagenden røg ud,
ramte en halmballe – bagskærmen fik et ordentlig tryk og lygten forsvandt ud i mørket.
Og reglerne er – man kommer ikke til start med manglende lygter…
Nogen har åbenbart holdt hånden over teamet denne weekend – i løbet af aftenen dukker
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en dreng op på servicepladsen med baglygten! Stor glæde i teamet, der var ved at
forberede nødplan nr. 3. På med lygten, masser af gaffatape og bilen var klar til lørdag.
De resterende 10 heats lørdag blev heldigvis gennemført uden tekniske defekter – så resten
var op til Per og Karsten. Og på trods af at Porschen stadig ikke kan køres helt ud og på
trods af et par forkerte noter – kom mandskabet ind som samlet vinder af klassen og kan
dermed også kalde sig danmarksmester i klassen af historiske biler for 2010.

På vej mod Danmarksmesterskabet 2010.
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Per G. Hansen og Karsten M. Svensson – Ringsted.

For yderligere information: Lars Kronborg – tlf. 23 80 06 37.
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