
 
 

Simon Larsen tog klassesejr i stort rallysprint 
 
Simon Larsen fik et godt gensyn med det klassiske rallysprint i den store Gammelrand-
grusgrav ved Kalundborg. NCC Rally Masters blev et løb, hvor han i sin Citroën C2 R2 Max 
scorede en klassesejr og i det samlede klassement kun blev overgået af biler med større 
motorer eller firhjulstræk. 
 
”Det var en god dag i Gammelrand,” 
siger Simon Larsen. ”Vi fik en god 
kvalifikation som nummer tre generelt, 
og derfra gik det faktisk bare derud af. 
Det blev til en fjerdeplads og en 
position som etter i klassen i det første 
heat, og den stilling holdt resten af 
dagen igennem de tre sidste heat. Jeg 
havde overhovedet ikke regnet med at 
ligge så højt generelt med alle de 
mange fine biler.” 
 
Slutfacit blev en fjerdeplads i 
generalklassementet og en sejr i 1600 cm3-klassen, hvor de tre bedste tider fra de fire 
heat gav et forspring på fem sekunder til toeren, Kenneth Kolbe. 
 
”Kenneth var to-tre sekunder fra mig i de første heat, men han kom lidt tættere på til 
sidst,” siger Simon Larsen. ”Jeg kørte ikke overilet. Jeg havde styr på kørslen, og vi 

pressede ikke bilen for meget.  
Det var fuld koncentreret, hvor mine 
tider for alle fire heat lå indenfor godt og 
vel et sekund. Det var helt, som det 
skulle være.” 
 
Simon Larsen har tidligere deltaget i NCC 
Rally Masters, men det var i en Suzuki 
Swift i nærmest standardtrim. 
 
”Det var dejligt at køre hastighedsprøven 
i en bil, som kan rykke – og som er en 
rigtig racerbil,” siger han. ”Banen er jo 
helt fantastisk, og den var meget sjovere 
at køre på i min C2’er, men jeg skulle 
kæmpe noget mere med Suzukien.” 
 

Simon Larsen / Bruno Hansen står øverst på podiet som vinder af 
deres klasse 1600 ccm i NCC Rallysprint 2014 

Simon Larsen RallySport ved NCC Rallysprint 
 


