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SIMON LARSEN KØRER EFTER EN REVANCHE 
 

Nykøbing F. 25-07-2017 
 

Efter en utidig og ærgerlig sortie i årets første DM-runde, Cimbern Rallye, har Simon Larsen, 
Nykøbing F., gjort sin Citroën C2 R2 Max klar til en revanchematch med rivalerne i såvel R2-
klassementet som med kandidaterne til Superrally-mesterskabet. 
I den slesvigske runde måtte han trække 
sig allerede i DM-rundens indledende 
fase på grund af et motorproblem; en 
bagatel med kølsystemets 
ekspansionsbeholder. Dét er forlængst 
fikset og bilen er gået igennem for at 
sikre maksimal indsats i weekendens 
Juelsminde Rally, DM-turneringens 
anden ud af ialt fem runder. 
Samtidigt stiller han tiul start med 
Carina Møller, København, som co-
driver efter at den hidtidige co-driver 
Henrik Skott af private årsager har valgt 
at trække sig. Det bliver ikke Simon 
Larsens første rally med den rutinerede 
Carina Møller i bilens højresæde. 
Simon Larsen: 
- Jeg kørte i 2015 DM-finalen sammen med Carina, så jeg satser på at vi hurtigt finder tilbage til den 

samme rytme som dengang, og kan 
præstere et godt resultat. Foreløbigt kører 
vi Juelsminde Rally, men forhåbentligt kan 
vi fortsætte i de næste DM-runder. 
 
Største udfordring i Juelsminde Rally 
bliver formentlig Rasmus Sørensen i en 
tilsvarende R2-trimmet Citroën C2 Max, så 
spørgsmålet er: Hvem er hurtigst? Bliver 
vejret skiftende ligesom i Slesvig, kan 
optimal dækstrategi  få ligeså afgørende 
betydning. 
Simon Larsen: 
- Jeg ser frem til et godt rally og forventer 
en herrefight mellem mig og Rasmus 

Sørensen på velkendte hastighedsprøver. Uanset hvordan vejret arter sig, har vi de dæk, vi skal 
bruge, så det gælder bare om at vælge de rigtige kombinationer af hårde og mindre hårde dæk til 
tørvejr og regnvejr. Det tager vi, som det kommer. 
  

 

Morten Dam    Specialpressen  
 

Simon Larsen glæder sig til DM 2 og samarbejdet med  Carina Møller 

Simon Larsen og Carina Møller er klar i deres Citroen C2 R2 MAX  


