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Per G. tog 1. pladsen for andet år i træk! 
 
Ringsted mandskabet, Per G. og Karsten M. Svensson deltog sædvanen tro i Lille Mats den 
2. maj med forhåbningen om at kunne gentage succesen fra 2009. 
 
Weekenden forinden deltog teamet i Kong Christian Race i Kristianstad – grus-rally efter alle 
kunstens regler. Blandt to-takts Saabʼer fra 50erne, en Falcon, en Mustang og en lang række 
fine klassiske rallybiler sluttede teamet på en 8. plads i klassen til stor tilfredshed. At slå 
svenskerne på grus er en udfordring... 
 
Porschen blev i Sverige og eneste ændring til Lille Mats var omstilling fra grus til asfalt – men 
løbet var naturligvis imødeset med spænding – der skulle igen dystes med de nærmeste 
konkurrenter. 
 
Kim Madsen og Kasper Sørensen, Slagelse, lagde hårdt ud i første heat med en tid der var 4 
sekunder hurtigere end Per og Karstens – så der skulle lidt efterrationalisering til i pausen for 
om muligt at finde de manglende sekunder. 
 
I andet heat blev Slagelse mandskabet noteret for en tid 26 sekunder efter Ringsted teamet – 
det skulle efterfølgende vise sig at de havde ikke havde fuld styrke – kun 3 cylindre – og de 
måtte desværre udgå. 
 
Tiden for 2. heat kunne godt være blevet endnu bedre – en forankørende havde problemer – 
det sker – men at placere sig i race-sporet! På anden omgang var mekanikere i gang med at 
skubbe samme bil – og stadig i den forkerte side af vejen.... 
 
Den samlede tid for Per og Karsten kunne sagtens matche tiderne blandt de ”hurtigere” 
klasser. En samlet 18. plads ud af 110 gennemførende – det er fuldt ud tilfredsstillende. Især 
når et par af 4-hjuls trækkerne var langsommere... 
  
Ringstedmandskabet ligger nummer 1 i DASUs Cup for historiske biler – næste løb i rækken 
er om 14 dage i Kjellerup i Jylland.  
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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. 


