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SIMON LARSEN ER KLAR MED OPDATERET RALLYBIL TIL ÅRETS 
FØRSTE DM-RUNDE  
 

MANDAG 3.4.2017 

 
Rallykøreren Simon Larsen, Nykøbing F. og codriver Henrik Skott, Maribo, er på vej til comeback i 
årets første DM-runde! 
For første gang siden sidste års Sydhavsrally og fjerde mesterskabsrunde i Horslunde på Lolland var 
Simon Larsen og Henrik Skott søndag den 2. april i aktion for at teste deres Citroën C2 R2 Max efter 
vinterpausens tekniske gennemgang og opdatering af denne. 

 
Efter rallytesten og nogle sidste justeringer på 
bilen stiller duoen til start i årets første DM-
runde; ADAC Cimbern Rallye, som den 15. 
april køres ved Süderbrarup i Nordslesvig. En 
måned senere køres endnu et DM-rally ved 
Juelsminde, mens yderligere tre køres i 
efteråret ved Slagelse, Roskilde og Ans. 
I Slesvig skal der køres henved 200 kilometer 
rally inklusive seks hastighedsprøver med en 
samlet længde på 85 kilometer.  
 
- Vi ser frem til sæsonstarten og vil yde vort 

bedste efter vinterens gennemgang og opdatering af bilen, fastslog Simon Larsen efter søndagens test 
af den rappe rallybil, der bl.a. har fået nyt ledningsnet for at modstå den ekstreme belastning, som 
bilen udsættes for i et rally.  
Omhu med kontrol og vedligeholdelse er ufravigelige krav for at imødegå utidige tekniske nedbrud i 
jagten på topresultater. 
 
Efter DM-rallyet i Slesvig bliver der ikke tid 
til nogen længere pause for Citroën-holdet, 
som fortsætter til Lolland for at køre 
Nykøbing Falster Motor Sports Påskerally 
2017 den 17. april med rallycentrum hos 
bilhuset Ejner Hessel i Øster Toreby. 
Det er samtidigt 1. runde af 
Sjællandsmesterskabet for klubrallykørere, og 
der bliver noget at køre om foruden 
mesterskabspoint og pokaler, nemlig et KS 
Tools værktøjssæt med 179 dele fra Au2parts 
Lolland-Falster til hurtigste bil i feltets 
mindste klasse. Ligeledes får tilskuere via 
deres program chancen for at vinde præmier 
fra bilhuset Ejner Hessel og Vin og Velsmag i Maribo - henholdsvis en uge med fri kørsel i en 
fuldtanket Mercedes-Benz GLA 4Matic og to gange seks udvalgte flasker sydafrikansk rødvin. 

/Morten Dam, Specialpressen 

 
Simon Larsen og Henrik Skott med deres Citroen C2 R2 MAX  

 
Simon Larsen og Henrik Skott er DM klar  


