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Per G. og Karsten i dis og tåge på Avedøre Holme

Per G. Hansen og Karsten M. Svensson vandt søndag den første 
afdeling i Yokohamamesterskabet i Rally, Øst.

Porschen har i vintermånederne fået en større overhaling; Nyt 
og opdateret sikkerhedsudstyr er installeret, hele undervognen 
er opgraderet med nye dæmpere, bøsninger, stabilisatorer m.v. 
og endelig har den fået en tiltrængt lakering.

Inden søndagens løb meldte DMI at vejret over Holmen ville 
blive tørt med temperaturer op til 15 grader og en snert af sol - 
det var dog en noget anden oplevelse der mødte biler og kø-
rere - tåge med så lav sigtbarhed, at flere teams overvejede at 
erstatte 2. køreren med en GPS - og koldt.

53 mandskaber var tilmeldt årets første prøve, der stort 
set var identisk med de foregående år. To langsider og et 
par afstikkere ind i industriområdet. Fugtig og glat asfalt 
hele vejen rundt. 

1. heat blev gennemført mens der stadig var en god 
portion tåge over Holmen og sædvanen tro, skulle der 
bankes lidt rust af inden de bedste tider blev registreret. 
Tiden var 8:01 hvilket var 9. hurtigst og den bedste i klas-
sen.

I slutningen af heatet satte regnen ind og mekanikerne fik 
travlt med at få skiftet til regnvejrsdæk. Det var dog kun 
en kortvarig byge - så endnu et skift måtte til inden 

Porschen kunne sendes afsted til 2. heat. Tiden pr. dækskift 
rækker nok ikke til F1 - til gengæld fik mekanikerne varmen!

1. heat trak ud - et par mandskaber var uheldige og tog en 
omgang med nogle af betonklodserne - selv volvoerne måtte 
opgive at flytte dem. 

Tiden for 2. heat viste en klar forbedring - 7:43 - men Jør-
gen Hansen, i prøvens anden Porsche, mente ikke at 1. heats 
snurretur skulle gentages i 2. og satte en tid, der bragte ham 
foran Per og Karsten.

Tiderne i 3. og 4. heat blev yderligere forbedret med 10 se-
kunder og samlet vinder Per G. og Karsten klassen og slut-
ter på en samlet 9. plads ud af 37 gennemførende teams - 2 
sekunder foran Jørgen Hansen.


