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Den første test bliver…
… lørdag den 26. februar 2011, med start klokken ca. 10.00.

Nu er det alvor, da godt 8 måneders arbejde skal afprøves i den første ”live test”. Palle
Bjørnsten og Michael Josiassen stiller til start i Viking Auto Sports første afdeling af
klubmesterskabet, der afvikles på lørdag i Frederikssund. ”Vi kommer IKKE for at vinde, men
for at lære vores nye bil at kende, og for at få føling med forhjulstrækket, undervognen,
bremserne og spærredifferantialet. Meeeen, vi kigger da på vores tider i forhold til
konkurrenterne” udtaler Palle med et smil på læben og Michael supplerer ”Derudover bliver
det meget interessant at se, om Palle kan få bilen rundt om keglerne i håndbremsevendingerne. Han mangler jo nu sit elskede baghjulstræk, og så er der nok også lige
noget ’rust’ der skal køres ud af vores kroppe, idet vi ikke har kørt siden oktober 2009 –
og det var i en baghjulstrukket Opel Kadett City 2,0”
Teamets chefmekaniker, Tommy Johannessen udtaler ”Nu skal bilen, mandskabet og al
teknikken til eksamen. Vores pladesmed Per Bjødstrup og jeg vil følge bilen meget nøje,
og vi vil filme og tage billeder af bilen i aktion. Disse billeder og film, skal vi bruge til at
videreudvikle bilen med. Er den for høj eller for lav. Er bremserne justeret korrekt og så
videre. Så det bliver en vigtig test for os alle sammen.
Undertegnede, vil også være til stede på dagen, men med en fod i 2 lejre. ”Jeg skal
naturligvis følge ’mit’ team, men også holde øje med min kone Pia Bjørnstens team. Hun
er nemlig 2.kører for Toni Korndal, og de skal også prøve en ny bil for første gang. Til
denne sæson har Toni klargjort en Mazda 323 Turbo 4wd. Og da begge biler skal køre i
klasse 3 på lørdag, bliver det meget interessant om ’David kan slå Goliat’. ”Le-Peu” har
ca. 120 hestekræfter og Mazdaen har 100 hestekræfter mere og 4-hjulstræk. Til gengæld
har Palle haft rallylicens siden 1984 og kørt siden 1998, hvor 2011 er Tonis 2. rigtige
sæson. Så det bliver skægt at følge ’familiefejden’ da Pia og Palle er søskende”.
Løbet afvikles, som nævnt med start fra klubhuset på Roskildevej 163 i Frederikssund og
første bil forventes at starte klokken ca. 10.00.
I mellemtiden, er du velkommen på vores hjemmeside - der nu er helt opdateret - og som
medlem i vores Facebook gruppe, der fungerer som vores dagbog. Denne finder du på forsiden
af vores hjemmeside, nederst til højre. Velkommen begge steder.
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