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Endnu er intet afgjort om hvem der løber af med titlen som 

Danmarksmester i Folkerace 2013, hverken i kl. 1 eller 2. Alt 

vil blive afgjort på Nisseringen d. 28/9/2013, hvor første 

start bliver sendt afsted kl. 10. 

I kl. 1 kæmper Jørgen L. Jensen start nr. 299 fra 

Frederikshavn og Kenneth B. Sørensen start nr. 266 fra MNJ 

om første pladsen. Jørgen skal dog være meget uheldig med 

sin racer, hvis Kenneth skal nå at indhente ham, men det er 

race og der kan ske meget! Jørgen L. Jensen har allerede fra 

starten af sæsonnen været i front, og har været heldig med 

en stabil racer til alle løb. Kenneth B. Sørensen derimod har 

haft en sæson med en masse problemer med sine racere, og 

mange dele er blevet skiftet til CUP løbene, men alligevel har 

Kenneth formået at holde sig i toppen. Det bliver 

spændende om Kenneth B. Sørensen når at indhente Jørgen L. Jensen, eller om Torben Nørgaard 

start nr. 201 fra MNJ skal komme og snuppe 2. pladsen fra Kenneth B. Sørensen. I feltet vil man 

også kunne opleve en af Nisseringens ungdomskører Mathias, som skal prøve kræfter i kl. 1. 

Mathias fører NMKA klubmesterskab for ungdom. 

  

I kl. 2 er det vores lokale Lars Lindgaard start nr. 377 fra Næstved, som er med i toppen. Inden 

starten går lørdag d. 28/9-2013 ligger han 6 point bag nr. 1 Mads Stistrup start nr. 386 fra 

Ringkøbing, så med lidt held, og fordelen ved at være på hjemmebane kan Lars Lindgaard faktisk 

tage føringen, og dermed DM titlen fra Mads på Nisseringen. Torben Dejligbjerg start nr. 363 fra 

MNJ ligger nr. 3 inden start, og efter ham Casper Olesen start nr. 400 fra Ringkøbing og Camilla 

Trærup start nr. 358 fra MNJ på hhv. 4. og 5 plads, og går det rigtig galt for både Mads og Lars kan 

disse 3 kører faktisk nå at lave helt om på regnskabet og top pointene. Så der vil blive kamp om 

pladserne, og der vil bestemt blive noget godt race at se for vores publikum. 

Lars som er fra Næstved har 2 gange før været Danmarksmester i folkerace, og kan allerede nu 

også kalde sig Klubmester 2013 i NMKA, og vi håber naturligvis også at han når toppen i 



Danmarksmesterskabet i kl. 2. Vi håber at hele Næstved og omegen vil komme forbi Nisseringen 

og hjælpe os med at heppe på Lars. 

Samme dag er der arrangeret et åbent Folkerace løb for ungdom og ladies, hvor feltet vil være 

præget af vores lokale kører, som kun én gang om året kan være del af et CUP løb hvis ikke de har 

mulighed for at komme over for at køre på de 6 andre baner i jylland.  

Afslutningsvis vil vi på Nisseringen byde på et spændende campingvognsrace. Vi har før afholdt   

campingvognsrace, og vi ved at vores publikum syntes det er lige så sjovt som os. Feltet i 

campingvognsracet vil kun være lokale kører fra NMKA, og de har lovet at give publikum en super 

opvisning. 

Vores cafeteria vil på dagen naturligvis være åbent, og sørge for at kunne tilbyde vores publikum 

en masse lækkerier til billige priser. 

Vi glæder os til at kunne byde vores publikum velkommen på Nisserigen d. 28/9-2013 til første 

start kl. 10 
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Torben Nørgaard – Bil på taget 2013 


