Super rally for Team RacerShoppen

Det var et super fint rally, denne 5. afdeling af DM i rally med base i Odder,
Jacob Jensen/Broby og hans co-driver Claus Kammersgaard/Grindsted
kørte en 3. plads hjem i klassen og 10er generelt i deres Peugeot 208 R2,
prøverne var kortere end normalt, men prøvernes kvalitet krævede meget af
mandskabet i bilen, derfor var hvert mistet sekund svært at hente ind igen.
Som sædvanligt forløb samarbejdet i bilen optimalt, bilen performede perfekt,
service-crewet leverede jobbet, og prøverne var i top. Lige i øjeblikket er det
marginaler der skiller Jacob & Claus fra klassens pt. hurtigste men de
kæmper og bliver konstant hurtigere og mere stabile i deres performance,
dette kan ses i at Jacob og Claus havde et par af klassens hurtigste tider,
men klassen er hård, så tilfredshed med resultatet overall. Det skal dog
nævnes at Claus ikke brugte ordforrådet med de ”pæneste” gloser da han
lige ville gøre Max i hans Subaru (den der rullede) opmærksom på det IKKE
var i orden at spærre for Jacob og Claus efter deres rulletur (for god ordens
skyld skal det siges at når adrenalinen falder er de gode venner igen – sådan
er gamet..). Status for Jacob og Claus er at de ligger på en anden plads i
kampen om DM for 2 hjulstrukne biler op til 2.0 liter. Dog hersker der ingen
tvivl om at de vil gøre alt for at slutte sæsonen af med en sejr over deres
rivaler – derfor arbejdes der på højtryk allerede nu for at finde de sidste
brøkdele af sekunder det kræver for at nå målet. Vi håber at se nogle af jer
igen til DM6 den 31/10 – 1/11 i og omkring Kjellerup. Skriv gerne og spørg/
hør om muligheden for en tur ved siden af Jacob på ShakeDown før løbet

Fuld koncentration fra weekendens løb
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Team RacerShoppen havde til dagen besøg af 20 gæster fra bl.a. sponsor
kredsen ScanautoDybbroe Group til DM5 i Odder, og de blev underholdt af
teamets erfarne rally guider der sørgede for action og underholdning – men
som de siger ”..vi kan ikke garantere denne action hver gang – til trods for det
dog er lykkedes de sidste 2 gange at stå på steder der bød på dramatiske
afkørsler…”, teamets medbragte kok, Christian Jarl – med assistenten Emil
Jarl, sørgede for at gæsterne også fik en mad oplevelse med sig hjem. Til
gæsternes begejstring var der igen dejlige chokolader fra RacerShoppens
venner – Summerbird Assens.
Flere af gæsterne kom med god feed-back og er klar igen hvis et lignende
arrangement skulle komme op og stå, god mad og hygge krydret med godt
guidet rally er ikke hverdagskost, så weekenden blev en god en af slagsen for
Jacob og alle personerne i Team RacerShoppen.

Fra alle os i Team RacerShoppen tusind tak for at gøre weekenden
mindeværdig – og på GENSYN derude.

