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Årets første runde af Danmarksmesterskavet i rally skulle være begyndelsen til en ny og bedre sæson 
for det 26-årige talent Simon Larsen fra Nykøbing F., der sammen med sin 28-årige codriver Henrik 

Skott fra Maribo stillede til start Påskelørdag i 
det nordslesvigske Cimbern Rallye i 
Süderbrarup. 
Men en Citroën C2 R2 Max, som var 
gennemgået fra A til Z og højt tempo var 
desværre ikke nok til at sikre den ønskede 
succes. Ligeså beslutsom og optimistisk som 
Simon Larsen var fra starten på den første af 
ralliets seks hastighedsprøver, ligeså skuffet 
og ærgerlig var han, da han allerede på den 
indledende strækning måtte erkende, at løbet 
var kørt for hans vedkommende. 
Simon Larsen og Henrik Skott nåede næsten i 
mål, før det sluttede. 

- Bedst som det gik, begyndte alle advarselslamper at blinke, så for at redde motoren, stoppede vi 
naturligvis med det samme, fortalte 
Simon Larsen efterfølgende. 
En hurtig inspektion af motorrummet 
afslørede en knækket slangestuds til 
kølesystemets ekspansionsbeholder, så 
motoren var kørt tør for kølevand.  
2. Påskedag kører Nykøbing Falster 
Motor Sport Påskerally og Simon Larsen 
var forlods skrevet på startlisten, men 
efter lørdagens ærgerlige sortie fra DM-
rallyet var det uklart, om motoren i den 
rappe Citroën C2 R2 Max havde taget 
skade, og om den kunne blive klar til 
Påskerallyet. Det måtte komme an på en 
nærmere undersøgelse i løbet af 
søndagen mellem de to rallyer. 
- I værste fald må vi nøjes med at forberede os på det næste rally, lød slutmeldingen fra Simon 
Larsen Rallysport. 
       

/Morten Dam, Specialpressen 

Simon Larsen lagde hårdt ud, men sejren forsvandt med kølervandet 

Vi følte vi var godt forberedt, men bliver slået ud af en lille slangestuds  


