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På grus ved Schackenborg Gods!  
 

Prins Joachim havde velvilligt stillet såvel en større herregård samt grusveje til rådighed for 

70 af landets rallykørere til Schackenborg Grusrally. Det er meget sjældent der afholdes rally 

udelukkende på grus – kun en lille del af strækningerne foregår på  asfalt, hvilket stiller andre 

og større krav til især kørerne.  

 

Det lokale rallyteam K.M Svensson deltog med Per G. Hansen som kører og Karsten M. 

Svensson som observatør i deres Porsche 911 3.0 RS. 

 

Ved forrige løb i Hammel måtte teamet udgå med gearkasseproblemer. Det skete på et 

tidspunkt hvor holdet lå på en sikker 2. plads 5 sekunder efter de værste rivaler. Der var 

derfor lagt op til revanche.  

 

Det viste sig hurtigt at mange ikke var helt vant til det løse underlag – 7 til 8 af de første biler 

fik sig en ufrivillig tur ud i det sønderjyske landskab. Balancen mellem hastighed og 

udskridning er essentielt for at komme hurtigst igennem gruset.  

 

Per Gs mange års erfaringer fra Rally Cross kombineret med et par løb i det svenske skulle 

vise sig at give bonus. Men selv for de garvede er grus en udfordring.  

Efter 3 halve afkørsler på prøve 4 og en masse eder fra chaufføren om at bilen kørte ad h... 

til måtte Karsten mane til besindighed og ”ro i bilen”. Det hjalp tilsyneladende for på resten af 

prøverne holdt den sig på sporet og tiderne rakte til en topplacering ikke mindst i det samlede 

resultat. 

 

Teamet vandt klassen for historiske biler og kom på en 3. plads blandt samtlige deltagere. På 

de to næste pladser kom to hold, som har flere danmarksmesterskaber bag sig – Kim 

Madsen og Karsten Sørensen fra Sorø i Ford Escort som nr. 2 og som nr. 3 Kurt Mejer og 

Preben Jepsen i Volvo 142. 

 

 

 
K.M Svensson Motorsport  
Udover at drive temaet beskæftiger virksomheden sig med renovering og opbygning af biler 
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. 
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Billedtekst: Per G. Hansen og Karsten M. Svensson – KM Svensson Motorsport, Ringsted. 

 
 
For yderligere information: Lars Kronborg – tlf. 23 80 06 37. 


