Team DC Racing kampklar til fjerde DM-afdeling
I uge 30 åbner Ørnedalsbanen ved Sæby traditionen tro op for årets største offroad
motorsportsbegivenhed, når Motorsportsfestivalen 2012 løber af stablen.
Ved Motorsportsfestivalen er alle firehjulet offroadbaneklasser repræsenteret; Folkerace, Crosskart,
Legendcar og Rallycross.
Torsdag ruller næsten 200 folkeracere fra både Danmark og Norge på banen. Der er garanteret tætte heats
med masser af godt og underholdende ræs.

I forbindelse med Motorsportsfestivalen, afholdes fjerde DM-afdeling i Crosskart og Rallycross. De kraftige
Rallycross-racere dyster om vigtige DM-point både fredag og lørdag. Afvikling af træning, tidtagning og 1.
heatrunde foregår om fredagen, hvorefter de resterende 2 heatrunder inklusive A, B og C-finaler afvikles
lørdag. Der er derfor lagt kul på til nogle fantastiske dage på Ørnedalsbanen med masser af benzinos og
dækrøg.
Det lokale Rallycross-team, Team DC Racing er ligeledes repræsenteret ved Motorsportsfestivalen. Team
DC Racing med Dennis D. Christensen i spidsen, skal forsøge at avancere fjerdepladsen i DM på
hjemmebanen ved Sæby. Ved tredje DM på Nisseringen ved Næstved, måtte DC Racing tage hjem med 0
point og en totalt havareret motor og måtte derfor vinke farvel til andenpladsen i DM. Teamet er opsat på
at der skal køres stærkt for at avancere i tabellen.

Foto: Kim Lauritsen / Team DC Racing klar med Renault-raceren efter motorhavari.

Siden Sjælland er der kommet nyt maskineri i teamets Renault Clio: ”Vi har fået bygget en ny
motor, som har alt hvad den gamle ikke havde, så vi har store forventninger til bilen.” forklarer PRansvarlig Kim Lauritsen, og fortsætter, ”Vi bestræber os på at levere en ekstra solid indsats på
vores hjemmebane. Vi har gennem hele sæsonen modtaget stor opbakning fra vore
hovedsponsorer, og siden en stor del af dem vil være at finde på lægterne når det går løs fredag og
lørdag, er vi bestemt på at skyde med skarpt for at få det bedst mulige resultat.”

Foto: Kim Lauritsen / Teamet har i samarbejde med HDS-trim på Fyn fabrikeret en helt ny motor til Renault-raceren.
Jensole Thomsen (TV), Lasse Bredahl (MF) og chauffør Dennis Christensen (TH) har arbejdet hårdt for at få
konkurrencemateriellet i orden.

”Motoren er bygget i tæt samarbejde med Henrik fra HDS-trim på Fyn og vore egne folk, efter de
helt rigtige spilleregler. Der er lagt stor energi i at få det optimale ud af topstykket og
indsugningen, derfor er vores egne forventninger med hensyn til effekt og kvalitet ekstra høje.”

I øjeblikket arbejdes der på at få de sidste små detaljer på bilen gjort klar, og vi ser først og
fremmest frem til et godt motorløb i gode omgivelser.
Team DC Racing er fuldstændig gearet og motiveret til at give alle fremmødte en god oplevelse, så
har du lyst til at opleve motorsport på højt plan, så kig da en tur forbi Ørnedalsbanen i uge 30.

Tidsplan og program for arrangeret kan ses på www.dcracing.dk, eller www.fsas.dk – her kan du
også læse meget mere om arrangementets andre aktiviteter, der er fx foredrag med racerkøreren
Jason Watt onsdag aften og live-musik på starten fredag aften.

Du kan også følge os på facebook. Det eneste du skal gøre er at søge efter ’Team DC Racing’, og
derefter klikke på ’Syntes godt om’. Så vil du kunne holde dig opdateret med alt hvad vi foretager
os. Der er også konkurrencer, billeder, videoklip og meget mere.

Team DC Racing takker specielt NH Løft, Sparekassen Vendsyssel og TommyTelt for engagementet og
støtten i forbindelse med konstruktionen af den nye motor. Det er en helt fantastisk opbakning vi
modtager, og vi bestræber os altid på at leverer et professionelt stykke arbejde både på og udenfor
racerbanerne.

Ses vi på Ørnedalsbanen i uge 30?

De bedste hilsner
Team DC Racing

