
RALLYCROSS-INFO.dk 

 
INTERNATIONALT FELT TIL START PÅ NISSERINGEN 

 
5 AFDELING AF DM I RALLYCROSS SØNDAG DEN 9. AUGUST. 

 
 
Den danske mesterskabsserie i Rallycross er nu blevet så interessant at de udenlandske kørere er begyndt at 
søge til Danmark for at deltage i nogle spændende løb.  
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Til DM5 kommer den meget hurtige svenske EM kører Mattias Thörjesson til start i sin Opel Corsa Super1600, 
og til start i klasse 2 skal tilskuerne nyde den meget aggressivt kørende Håvard Nordtveit, som kører i en 
baghjulstrukken Peugoet 306 med 280 hk. 
Desuden er der tilmelding fra Morten Jespersen i sin helt nybygget Peugeot 207 T16 4WD, bilen yder hele 560 
HK !!!!!   
 

 
 
Eneste løb Morten har kørt med den meget flotte bil, er den netop afholdte EM afdeling i Sverige, hvor Morten 
desværre måtte udgå med en knækket trækaksel. 
 
Hele 70 biler og 25 crosskarts er tilmeldt. 
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I blandt dem er den førende i Crosskart 125ccm, Casper B. Larsen, som om lørdagen kører NEZ mesterskab i 
Västerås i Sverige, og kører hele natten for at nå frem til Næstved søndag morgen hvor han forsvarer sin 
førsteplads i Crosskartens juniorklasse. 
 
De 2 unge kørere fra Næstved i klasse 5 0-1600 grp N, Søren Mortensen og Jonas Skaaning gjorde en 
fantastisk figur ved DM4 på Ørnedalsbanen,  
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Jonas Skaaning sluttede på en flot 2. plads og Søren Mortensen på en 5. plads. Disse resultater gør at de ligger 
henholdsvis nr 2 og nr 5 i den samlede DM stilling… det bliver rigtig spændende at følge de 2 ”unge gutter” på 
hjemmbane, hvor de helst skal have samlet mange point sammen. 
 
I klasse 1 og DIV1A er Kim Hansen i Honda begyndt at finde farten, han sluttede på en flot 6. plads i DM4. På en 
samlet 6. plads i DM finder vi også den lokale kører Bent Nielsen, ligeledes i Honda, Bent vil helt sikkert også 
være at finde i finalen… han kender Nisseringen som sin egen bukselomme!!!  
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Kim Dall i Toyota Corolla S1600 er tvunget til at skulle slutte i toppen, såfremt han skal gøre sig forhåbninger om 
at holde fast i toppen i den samlede stilling.  
 
I klasse 2 0-2000 ccm får vi helt sikkert en ”flyvende Bedstemor” at se, nemlig Janne Jakobsen i sin meget 
hurtige Renault Clio 3….  
 

 
Foto Rallycross-info.dk 

 
Ved DM4 var Janne så uheldig at det begyndte at vælte ned med regn, netop som hun holdte klar til tidtagning, 
dette bevirkede at hun kørte en af feltets langsomste tider og det lykkedes ikke for Janne at indhente det tabte 
igen, og sluttede på en  skuffende 15. plads med kun 2.point…  
Bjørn Hansen i Opel har også brug for mange point, Bjørn udgik desværre i det sidste løb, og er nu røget ned på 
en 5. plads i DM. 
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I klasse 4 for de 4-hjulstrukne biler bliver det spændende at se om de 2 lokale kørere Bjarne Jensen i Mitsubishi 
Lancer EVO og Jakob Teil i Ford Escort T16 kan stille noget op mod den meget hurtige Morten Jespersen. 
 
Tag familie og venner med til en uforglemmelig dag, med masser af god underholdning. 
 
Tidtagning starter kl 9, første heat fra kl 11 og finalerne forventes at blive afviklet fra kl 16. 
 
Motorbanen er skiltet på Næstved-Rønnede vejen, ved Toksværd. Yderligere kan ses på www.nisseringen.dk 
 

 

http://www.nisseringen.dk/

