…..fra skrot til GODT….
Team RacerShoppen havde på rekord tid fået genopbygget eller nærmere ’nybygget’ deres
Peugeot 208 R2 op efter afkørslen til DM i Holbæk, det havde krævet et nyt karosseri samt
andre vitale dele, grunden hertil var en afkørsel i en hurtig venstre kurve ved DM3 hvor Jacob &
Claus kørte af med ca. 170 km/t, nu skulle Jacob Jensen igen køre DM rally, i co-driver sædet
sad brormand Casper Jensen, da den normale co-driver Claus Kammersgaard var forhindret på
dagen.

DM5/FTZ Rally Roskilde var så comeback løbet – efter en funktionstest ved Rallysprint i Ringe
14 dage før - 14 hastighedsprøver, og i alt 130 kilometer hastigheds prøver, på rigtig hurtige
veje omkring Roskilde…
”..det var dejligt igen at komme bag rattet, og jeg må indrømme, der er noget mentalt arbejde til
mig selv, for til dette rally var der mange hurtige kurver hvor det at holde gaspedalen flad mod
gulvet i de hurtige sving giver de sidste tiendedele, men jeg er endnu ikke klar til at køre helt på
grænsen – samtidig må jeg indrømme at jeg nok var lidt for hurtig på bremsen i forhold til hvad
jeg plejer…”
”…bilen virkede som den skulle, mit team har bygget en næsten helt ny bil op og det var kun
småting som blev rettet til under service blandt andet måtte servicefolkene reparere gearcuttet i
en servicepause, ellers spandt min Peugeot 208’er som en mis….” sagde Jacob efter løbet.

Resultatet er dog tilfredsstillende overordnet set, da Jacob & Casper ender som nummer 10
generelt og nummer 4 i klassen… men da Jacob er vandt til mere er han ikke tilfreds før han er
hvor han plejer at være…. – med i toppen!
Jacob nød dog at være tilbage, i den sports han elsker, og i den bil som har givet så mange
glæder, nu skal der bare kilometer ind under huden igen, så skal timingen og farten i kørslen
nok komme, Jacob er ung og bilen næsten ny og Team RacerShoppen vil tilbage blandt de
hurtigste igen - her skal der noget mental træning med i ligningen…!
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