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Norsk triumf ved Int. Rally Denmark
Årets sidste danske løb og det eneste internationale rally i Danmark – 4th Int. Rally Denmark –
sluttede søndag middag i Kjellerup med en norsk triumf. Efter 170 kilometer hastighedsprøver
på de midtjyske veje kunne det unge mandskab Frank Tore Larsen og Torstein Eriksen, Norge,
køre over målstregen og vinde løbet med halvandet minuts forspring til de nye Danmarksmestre,
Ib Kragh/Freddy Pedersen, Juelsminde/Bjerringbro.

Frank Tore Larsen og Torstein Eriksen vandt ti af 13 hastighedsprøver ved 4th Int. Rally Denmark
(foto Morten Alstrup).
Det var netop mellem disse to hold, at konkurrencen stod.
Ib Kragh/Freddy Pedersen lagde ud med at være hurtigste mandskab på de to første
hastighedsprøver lørdag eftermiddag, men på den tredje hastighedsprøve slog Frank Tore
Larsen/Torstein Eriksen til og var bedst. Fjerde hastighedsprøve gav ny dansk sejr, men da den
femte hastighedsprøve skulle køres, var mørket faldet på, og her havde Ib Kragh/Freddy
Pedersen svært ved at holde samme høje tempo som nordmændene.
I løbet af lørdag aften måtte de flere gange se sig slået, og da feltet holdt nattepause,
havde Frank Tore Larsen/Torstein Eriksen ikke blot fået opbygget et forspring på 65,8 sekunder
til dem. Ib Kragh/Freddy Pedersen var også blevet passeret af Kenneth Madsen/Mette Felthaus,
Ruds Vedby/Horsens, som på andenpladsen lå seks sekunder foran.

Søndag formiddag blev 4th Int. Rally Denmark afsluttet med fire hastighedsprøver ved
Gjern og Hammel, og her fortsatte Frank Tore Larsen/Torstein Eriksen i deres højde tempo, og
de endte dermed som samlede vinderne med et forspring på halvandet minut efter i alt at have
vundet ti af de 13 hastighedsprøver.
Ib Kragh/Freddy Pedersen sluttede på den generelle andenplads, og placeringen som
bedste danske mandskab betød også, at de kunne afslutte 2017-sæsonen som samlede vinder
af Dansk Super Rally foran Heino Mejer/Bo Mølgård Jensen, Horsens/Barrit, og Marco
Gersager/Jeannette Kvick, Herlev/Maribo. Disse to hold kunne tillige sikre sig
Danmarksmesterskaber indenfor henholdsvis historisk rally og klasse 2 for de største ikketunede biler.
Carsten Jensen/Michael Fasterholdt, Holstebro/Billund, blev også hyldet efter 4th Int. Rally
Denmark. Dels vandt de Danmarksmesterskabet i klasse 5 for tunede biler over 1600 cm3, dels
tog de den samlede sejr i det internationale bilsportsforbund FIA’s European Rally Trophy.
Jens Christian Pilgaard/Carsten Bjerregaard, begge Holstebro, var et andet hold, som
kunne slutte 4th Int. Rally Denmark med to mesterskaber. Dels vandt de R2 Super Rally Cuppen,
dels blev de Danmarksmestre i klasse 4 for tunede biler op til 1600 cm3.

Det blev til en dansk og international titel Carsten Jensen og Michael Fasterholdt (foto Morten
Alstrup).

Fakta
Int. Rally Denmark er et internationalt rally, som afvikles den 4.-5. november. Løbet får base i
Kjellerup mellem Viborg og Silkeborg, og det tæller til FIA Benelux Rally Trophy, FIA NEZ R2 Rally
Championship, West Euro Rally Cup og de danske mesterskaber i rally.
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