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Sejr til KM Svensson Motorsport! 
Det lokale Ringsted mandskab, Per G. Hansen og Karsten M. Svensson, 
sejrede i 4. afd. af Yokohamamesterskabet Øst og blev dermed samlet vinder i 
klassen af historiske biler. 
Før søndagens 4 afd. af Yokohamamesterskabet Øst var ingenting afgjort. Per og Karsten, 
Porsche 911 RS 3.0, lå først med 45 point tæt fulgt af Per Sørensen, Opel Kadett 
GT/E, med 42 point og John V. Madsen, Ford Escort RS 2000, med 38 point. 

Alt kunne ske. 

Ikke mindst set i lyset af forrige weekends oplevelser i 6. afd. af Danmarksmesterskabet i 
Rally, hvor alt gik galt. Så hvis teamet skulle gøre sig forhåbninger om en sejr i 
Yokohamamesterskabet, var det ikke kun et spørgsmål om benzin på bilen og et par friske 
dæk.  
Porschen manglede 1. og 3. gear og at skaffe en ny gearkasse i løbet af én uge er ikke 
inden for det realistiske. Så hvis der bare skule være håb om, at gearskiftene kunne 
foretages i numeriske rækkefølge skulle der findes en troldmand, der kunne ”renovere” den 
på meget kort tid.  
Bilen blev sendt til Sverige og det viste sig, at et par smådele var faldet af uden dog at have 
gjort væsentlig skade. Magien gav bonus og tandhjulene fandt deres rette plads. En 
justering af tændingssystemet blev også foretaget.  

Fit for fight mødte teamet op i Næstved til 4 prøver på en rundbane i industrikvarteret og 
sidste og afgørende afdeling af Yokohamamesterskabet Øst. 

For de første teams var banen lidt af en udfordring – den var stadig våd efter nattens 
regnvejr hvilket gav en del sidelæns kørsel – en enkelt stiftede bekendtskab med dækkene i 
chikanen... 
Per og Karsten kørte første prøve på en tid små 9 sekunder hurtigere end Per Sørensen og 
lidt over 4 sekunder hurtigere end John V. Madsen – det tegnede lovende – selv om banen 
absolut ikke var designet til en Porsche – ingen langside hvor den kunne strække ud. Men 
teamet kunne i hvert fald konstatere, at både gearkasse og motor fungerede som de skulle. 

På anden prøve gik det endnu bedre – der blev skåret små 16 sekunder af tiden og 
forspringet blev udbygget. 

Tredje prøve skulle være den der satte tingene på plads og yderligere 3 sekunder blev 
fundet, hvorfor fjerde prøve kunne køres lidt mere taktisk – der var absolut ingen grund til at 
oversatse... 

Per og Karsten vandt samlet med 16 sekunder til Per Sørensen og 22 sekunder til John V. 
Madsen – og var dermed vinder af dagens løb og den samlede vinder af klassen. 

KM Svensson Motorsport kunne kun være tilfreds med resultatet specielt efter forrige 
weekends strabadser.  
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Ringsted var dog ikke kun repræsenteret af KM Motorsport – John Kristiansen, Ford Escort, 
indtog en fornem 4. plads. John er en gammel ”rotte” i sporten og har siden han var 20 
været en aktiv kører. 

Tak til Brøndby Motor Club for et godt arrangement.  

Næste løb bliver finalen mellem Øst og Vest i Nyborg den 2. november. 

 
 
Resultat Yokohamamesterskab Øst – Historisk Klasse – gruppe 5 : 
1: Per G. Hansen og Karsten M. Svensson, 2: Per Sørensen, 3: John V. Madsen. 

 

 

 

Billedtekst: Per og Karsten – KM Svensson Motorsport – Yokohamamesterskabet 4. afd... 
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Billedtekst: Per og Karsten på sejrsskamlen sammen med Per Sørensen nr. 2 og John V. 
Madsen nr. 3 - Yokohamamesterskabet 4. afd... 
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Billedtekst: Per (th.), Karsten og Porschen – KM Svensson Motorsport – 
Yokohamamesterskabet 4. afd... 
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Billedtekst: KM Svensson Motorsport – teamet – Yokohamamesterskabet 4. afd... 
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Billedtekst: Per Sørensen og hans Opel Kadett GT/E – sluttede på 2. pladsen – 
Yokohamamesterskabet 4. afd... 

 

 

Billedtekst: John V. Madsen og hans Ford Escort RS 2000 – sluttede på 3. pladsen – 
Yokohamamesterskabet 4. afd... 
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Billedtekst: John Kristiansen, Ringsted og hans Ford Escort – sluttede på en fornem 4. 
plads – Yokohamamesterskabet 4. afd... 

 

Yderligere oplysninger kan fås hos teamets KM Svensson Motorsports pressechef, Lars 
Kronborg – tlf. 23 80 06 37 -  kronborg@tdcspace.dk. 
 


