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Per G. og Karsten vinder Yokohama for 6. gang...

Per G. Hansen og Karsten M. Svensson vandt søndag den sidste 
afdeling i Yokohamamesterskabet i Rally og blev dermed også 
samlet vinder i deres klasse.

Inden søndagens 4. og sidste afdeling var Ringstedmandskabet 
på andenpladsen i klassen for historiske biler – 7 point fra den 
førende. Så kravet var klart – Porschen skulle holde hele vejen 
hjem, tiderne skulle være blandt de bedste og det førende team 
måtte ikke blive 2’er.

Nykøbing Falsters industriområde lagde asfalt til søndagens af-
deling. Denne morgen lå hele området indhyllet i tæt morgendis 
og regn – ikke de bedste betingelser. Men vejrguderne var med 
de 57 teams der stillede til start – skyerne lettede, solen tittede 
frem og temperaturen steg hos både deltagere og tilskuere.

Prøven har tidligere været anvendt i rally sammenhænge og by-
der på en god variation af små snørklede sving, lange lige stræk, 
niveauforskelle og masser af muligheder for at køre sidelæns – 
selvom det sidste ikke er den hurtigste vej rundt.

Af ukendte årsager stillede det førende mandskab i klassen ikke 
til start, det tog lidt af presset af. Men løbet skulle gennemfø-
res for at sejren var i hus – og så er der naturligvis altid alle de 
andre at køre imod. 

Selvom prøven har været kørt før illustrerede 1. heat alligevel, at 
ikke alt lå på rygmarven – et par sving kom før end ”beregnet” 
og der er trods alt grænser for hvor hurtigt man kan komme 
igennem sving på en fugtig bane uden, at bagenden kommer 
først ud på langsiden.

Tiden var også derefter. Men i de efterfølgende heats 
blev koncentrationen skærpet - tiden i sidste og 4. 
heat var 27 sekunder hurtigere end i 1. heat. Og 2 
sekunder hurtigere end da temaet vandt prøven i 
2011.

Ringstedmandskabet vandt klassen 24 sekunder foran 
nummer 2 – og kom ind på en samlet 6. plads ud af 
41 gennemførende teams. Det er 6 gang at Per G. og 
Karsten vinder Yokohamamesterskabet.

Teamet deltog med to Porscher, den anden ført af 
Bosse og Peter, svenskerne blev nr. 3 i klassen. Om 
det var derfor Bosse ikke kunne finde trailerparkerin-
gen efter løbet, og kørte forvildet rundt med raceren 
inde i Nykøbing Falster for derefter at glemme sine 
bukser i servicevognen og løbe rundt i bar røv på 
motorvejen ved Nr. Alslev, må guderne vide. Det kan 
også have været rødvinen og cognacen fra om lørda-
gen, der ikke havde fortaget sig.


