Rallycross Team Staudt hviler ikke på laurbærbladene.

Efter en succesfyldt sæson hvor de syv mesterskabsafdelinger resulterede i en flot 2.plads i
Danmarksmesterskabet i Division 1A, er der allerede sat nye mål: Næste år køres der efter guldet!
Hvis der skal være en realistisk chance, så skal der findes flere sponsorkroner så bilen, en Citroen C2, i klassen
for tunede biler indtil 1600 kubik kan blive opgraderet med forbedret motor og gearkasse.
Konkurrencen i klassen er knivskarp og det er kun de allerbedste der kan fuldføre en sæson uden
problemer, men teamet har en fast kerne af stabile hjælpere og sponsorer som sikrer at bilen hele tiden er
kampklar til trods for teamets begrænsede budget.

Teamchef Esben Staudt glæder sig over, at trofaste sponsorer er villige til at putte ekstra penge i projektet.
F.eks. før DM finalen blev bilen nøje gennemgået af Alternative Engineering, og Havdrup Maskinforretning
sponserede nye specielle karosseridele som sparede bilen for ca. 30kg vægt.
Esben Staudt er klar over, at der skal arbejdes hårdt for at få økonomien til at hænge sammen. Men han er
også sikker på at stabiliteten i teamet er med til at få flere sponsorer til at hjælpe når de ser at indsatsen
resulterer i flotte resultater. Som en af de få, har Rune Staudt i denne sæson kvalificeret sig til A-finalen i alle
DM afdelinger og med den meget hårde konkurrence er dette i sig selv en stor præstation.
En af grundene til dette kunne være at Rune bliver vejledt af meget kompetente folk med stor erfaring i
motorsport og med en baggrund som Danmarksmester i rallycross og senere teamchef for DTC køreren Jan
Magnussen så er Runes coach særdeles velanskrevet inden for alle grene af motorsporten.

Rallycross stiller høje krav til kørerens evne til at finde banens ideallinjer. Og ikke mindst kræver det
koncentration og kondition at dyrke motorsporten, men da Rune for tiden aftjener sin værnepligt så er den
del af grundlaget i de helt rigtige hænder. Resten af teamet arbejder nu med at klargøre bilen til de nye
specifikationer i 2011 hvor fans og sponsorer igen skal se Team Staudt på toppen af sejrsskamlen.
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