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Per G. og Karsten vinder Yokohamamesterskabet 
for 8. gang 
Per G. Hansen og Karsten M. Svensson kom ind på en 2. plads i søndagens sidste 
afdeling i Yokohamamesterskabet Øst og er dermed samlet vinder i deres klasse. 
  
Men sæsonen har langt fra været en dans på roser.  

Per og Karsten lagde fornuftigt ud i en kold omgang i Tåstrup med en 1. plads og 
deltog efterfølgende i et Mini Rally i Sønderjylland. En voldsom afkørsel gav nogle 
gevaldige skrammer til både bil og mandskab - det kom til at præge resten af 
sæsonen.  

"  

Alt var nogenlunde klar til 2. afdeling af Yokohamamesterskabet i Avedøre i maj - 
resultatet blev en 2. plads. 

Sommeren gik med at få restitueret bil og mandskab 100%. Og den 3. afdeling i 
Roskilde i september var testen, der skulle vise om alt var tilbage på skinner. 
Teamet klokkede ind på 1. pladsen i klassen og alt syntes at fungere til fuld 
tilfredsstillelse – selv med reserve-gearkassen i Porschen. 

Ydermere kunne mandskabet kunne konstatere, at årets mesterskab var hjemme, 
trods genvordighederne. 

Sidste afdeling blev kørt søndag i Nykøbing Falster - og med mesterskabet i hus 
kunne teamet koncentrere sig om at få “racet” ind under huden igen - Porschen var i 
top form. 

"  

Banen i Nykøbing er kendt fra tidligere afdelinger - og 1. heat gik efter planen.  
I forhold til den hurtigste i klassen var Per og Karsten dog 5 sekunder efter. Ikke 
meget bedre blev det i 2. heat hvor afstanden var 6 sekunder. Trenden fortsatte og 
teamet sluttede som nr. 2 i klassen.  

Det var et tilfreds team der drog hjem fra Nykøbing - nu venter vinterens 
forberedelser på en helt ny og forhåbentlig mindre turbulent sæson i 2016. 
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