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Maj 2010 

K.M Svensson Motorsport AB  
deltager i Midnattssolsrallyet 2010...! 
 
For første gang nogensinde deltager et rent dansk hold i det historiske Midnattssolsrallyet i 
Sverige som køres over 4 dage fra 14. til 17. juli 2010.  
 
Søren Kjær og Karsten M. Svensson stiller til start med en Porsche 911 fra 1972 i det 1050 
km lange rally, som skal afgøres over 20 specialprøver. Det er K.M Svensson Motorsport AB 
som står for alt planlægning, service, samt klargøring af bilen til dette meget krævende rally 
med mere end 220 startende hold. 
 
Sidste gang K.M Svensson Motorsport AB deltog i dette rally var i 2008 med Ingvar Carlsson 
ved rattet - resultatet var en 4 plads generelt.  
Projektmageren bag det rent danske hold er Karstens og den oprindelige plan var at 
brødrene Søren og Mads Kjær skulle udgøre teamet. Beklageligvis er Mads optaget til anden 
side i netop de dage og derfor deltager Karsten med som co-driver.  
 
Søren og Mads Kjær har deltaget i det historiske Safari Rally i Kenya og Tanzania og Søren 
har ydermere et Paris-Dakar på sin merit liste.  
 
Porsche 911ʼeren fra 1972 bliver klargjort i K.M Svensson Motorsports værksted i disse dage. 
Bilen er bygget til langdistance rallys, så den er en del anderledes end Per G. Hansens 
Rothmans Porsche.  
Karsten fortæller: ”Bilen skal jo holde til lange distancer som nogle gange foregår på 
gedestier i Afrika. Så der er flere forstærkninger i karossen. Motoren er nybygget fra Tuthill i 
UK – mere holdbar og kun moderat tunet. Gearkassen er renoveret – nye støddæmpere er 
sat i og efter en tur i Afrika måtte sæderne også skiftes.” 
Karsten fortsætter ”Vi har nu rally synet bilen på danske nummerplader ”2015”, som samtidig 
symboliserer FNs visioner for Afrika til 2015. Målet er en verdensomspændende målsætning 
for Afrika til 2010 indgået af 189 statsledere på et FN topmøde i 2000 af 189 statsledere og 
regeringschefer.” 
 
”Sørens og Madsʼs deltagelse i i Afrika rallyet fik danskernes viden om målsætninger op med 
25% og deres erklæret mål er at forbedre tallet yderligere. Vores deltagelse i 
Midnattssolsrallyet i Sverige går ud på at sætte yderligere fokus på FNs målsætning således 
at endnu flere bliver bevidst om målet.” 
 
Midnattssolsrallyet er en folkefest i Sverige - i 2009 var der 250.000 mennesker ude at se 
rallyet. Det gør det til den 2. største motorsportsbegivenhed i Sverige. Tilskuerne står eller 
sidder langs vejen på transportruten og nyder synet af de meget flotte klassiske deltagerbiler. 
220 historiske biler kommer til start deriblandt verdensmestrene Stig Blomqvist, Björn 
Waldegaard og den unge VM kører Per G Andersson.  
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Løbet starter i Jönköping fortsætter til Trollhättan derefter til Karlstad og slutter i Västerås.  
 
Inden Midnattssolsrallyet vil teamet vil deltage i 2 løb i den Sydsvenske Cup som indgår i den 
Historiske Cup – mere information på et senere tidspunkt. 
 

 
Porsche 911 – ”2015” 
 
 
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.  


