Team DC Racing i og før 2010

Efter en formidabel debutsæson sidste år, med hjemtagen af DM-sølv og Fairfighter-prisen er Dennis
Christensen og resten af Team DC Racing igen klar til at tage fat på en ny DM sæson i Rallycross. Mens
metervis af sne har hærget i det jyske det meste af vinteren, har dette ikke just påvirket
renoveringsprocessen i den lille garage i Mosbjerg ved Sindal. Her har mekanikerholdet arbejdet på
højtryk for at få Peugeot’en gjort klar til en ny sæson. Karrosseriet har gennemgået en mindre kosmetisk
operation, og er blevet omlakeret – sponsoreret af NH Løft i Østervrå, 1000 tak for det. I mellemtiden
har motor og gearkasse har været sendt til renovering. Motoren har været en lille tur i det midtjyske for
at blive renoveret med nye foringer og smedet stempler. Gearkassen er i mellemtiden blevet adskilt og
renoveret, og blev samlet med tandhjulspær og nedgearingskit – venligst sponsoreret og udført af
gearkassespecialisten High Gear ApS i Sønderskov.
I 2010 deltager Dennis i et talentudviklende samarbejde med DASU (Dansk Automobil Sports Union) et samarbejde der skal modne Dennis som motorsportskører. Både med opsætning af bilen, så den hele
tiden yder det optimale, men også det mentale spil i gamet.
Der skal ydes stor tak til vore sponsorer for den tillid der vises, der skal mørtel mellem stenene før
muren kan holde - og den mørtel der bygger vores mur, er JER! Stor tak skal lyde til Sindal Autoophug,
Tangmose Multiservice, Sindal Autodele, Top-Clean, High Gear og NH Løft.

Teamet ser frem til sæsonen, og ser frem til at møde nye som gamle ansigter. Kunne du tænke dig at
støtte en lokal helt i sine bestræbelser om at skabe et godt resultat, så kom på Ørnedalsbanen ved Sæby
den 23. maj, og oplev et Rallycross-løb.

Med venlig hilsen

Team DC Racing

