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Sidste mand uden hænder på rattet...!
Når 224 biler har været igennem 46 km hastighedsprøver på grus ud af en samlet rute på
160 km – så behøver sidste man ikke at holde hænderne på rattet – sporet er så dybt at
bilen klare ærterne selv – eller næsten...
Ringsted mandskabet, Per G. Hansen og Karsten M. Svensson, deltog lørdag den 24. april i
det traditionsrige Kong Christian Race i og omkring Kristianstad i Sverige til stor fornøjelse
for teamet og i selskab med en masse entusiaster - specielt i den historiske klasse.
I alt 225 biler var anmeldt heraf 75 i den historiske klasse og 30 fra perioden 1970 til 1976 –
bør det også nævnes at gennemsnitsalderen i denne klasse var 58 år – måske ikke, men der
blev udvekslet gode minder og ingen var i tvivl om, at samhørigheden både gjaldt på og
uden for banen.
Løbet var 4. afdeling af det svenske historiske mesterskab og hvilket opbud af klenodier –
SAAB Sport EWO 2 fra 1965, Mercedes Benz 250 S fra 1967, Volvo 242 fra 1984, Ford
Cortina Lotus fra 1965, Ford Mustang fra 1965 og sågar en Ford Falcon fra 1964 som
desværre måtte udgå. At opleve dem på prøverne var også helt specielt – fra SAAB totakteren, der lyder som en symaskine i løbetid, til bulder og brag fra de otte-cylindrede
Ford’er – der var ingen tvivl – der skulle køres race...
Alt forløb også glat for Per og Karsten – Porschen var naturligvis sat op til grus og
erfaringerne fra tidligere grusløb og rallycross blev gravet frem – men det er en ting – noget
andet er at slås med svenskerne på grus...
Efter 160 km kunne teamet konstatere at de havde opnået en 8. plads i klassen – slået af en
SAAB 99 med 2 tiendedele...hvilket siger en hel del om svensker-erfaringen på grus...
Teamet var tilfreds med placeringen og det er ikke sidste gang at der skal køres grus i
Sverige – faktisk var sidste prøve så underholdende at de røg forbi mål med et par brede
grin....
K.M Svensson Motorsport vil i år satse mere på den sydsvenske historiske cup med flere
forskellige biler – herom i senere pressemeddelelser. Og med mere træning kan
placeringerne forbedres...Per og Karsten er ikke i tvivl.
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Billedtekst: Per G. Hansen og Karsten M. Svensson – KM Svensson Motorsport i skovene
omkring Kristianstad.
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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