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Der var ”Flow” i Porschen… 
 
Selvom sæsonen ikke har budt på mange løb lykkedes det alligevel Per G. Hansen og 
Karsten M. Svensson, Ringsted, at vinde YM3 Øst i Nykøbing Falster! 
 
Efter sommerferien har holdet deltaget i en afdeling af det jyske Yokohamamesterskab i 
Ribe – det blev til en sejr og en generel 2. plads af 60 startende. 
 
Bilen var fit-for-fight og selvom dagen startede med temperaturer nær bundgrænsen kom 
solen på himlen.  
 
Banen var lagt i et industriområde i Nykøbing Falster og med 78 mandskaber til start, var 
der derfor lagt op til en god gang rally for både teams og tilskuere. 
 
I modsætning til mange andre rallysprint, bød banen på en god variation af små snørklede 
sving, lange lige stræk, niveauforskelle og masser af muligheder for at køre sidelæns. 
Dele af ruten indbød måske til det sidste – men den hurtigste vej på banen skulle vise sig 
at være ”banestrategien”. Og kun et par enkelte gange var det med løs bagvogn at 
Porschen røg gennem svingene. 
 
De 9 km blev i første heat tilbagelagt på 6:05, hvilket egentlig blot var 0,8 sekund fra 
Anders Lysens tid – som dog trods alt er en top-trimmet Suki – tendensen gentog sig i 
andet heat. 
Måske mandskabet i Sukien følte sig truet – de kom i hvert fald efter det i de to sidste 
heats. 
Set fra sidelinien – virkede kørslen i Porschen ikke speciel aggressiv sammenlignet med 
andre – men det var effektivt – tiderne holdt sig få sekunder over de 6 minutter – og de 
nærmeste konkurrenter var mellem 7 og 8 sekunder efter. 
 
Tredje heat bød på en omstart efter noget oliespild men alt tydede på en god placering – 
resultat en 1. plads i gruppe 5 og en flot 6. plads generelt i det stærke felt.  
 
Teamet deltager om 14 dage i sidste afdeling af Yokohamamesterskabet Øst i Roskilde – 
det skal vindes, hvis Ringsted mandskabet skal gøre sig forhåbninger om at vinde årets 
Yokohamamesterskab. 
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Per og Karsten – nr. 1 i klassen og 6 generelt 

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


