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Haarby, den 17. juli 2012

Nyt fra MP Motorsport - vi holder ikke stille.....

MP Motorsport holder ikke stille. Efter 2 nationale rallies i maj med op- og nedture samt en masse 
udstillinger de sidste 2 måneder er vi i fuld gang med forberedelserne til efterårets mange 
motorløb.
I de sidste par måneder har vi bl.a. deltaget i Suzuki Billund Minirally samt det traditionsrige 
sjællandske rally - Gjønge Rally, som blev kørt omkring Vordingborg.
Ved løbet i Billund måtte vi desværre kaste håndklædet i ringen efter prøve 1 med en defekt 
kølerslange, som gjorde at det var umuligt at komme videre i løbet.
Dette problem er nu løst og kort tid efter deltog vi i Gjønge Rally, som var 2. afdeling af det danske 
mesterskab i minirally. Her gik det over alt forventning, vi kom igennem alle 8 hastighedsprøver og 
hjemkørte en 12. plads i klassen ud de 16 tilmeldte og vi kunne efter løbet også se, at vi var 
næsthurtigste fynske team ud af de 4 mandskaber som havde valgt, at tage til Sjælland.

I ugerne efter ralliet på Sjælland har vi deltaget i 3 udstillinger på Fyn samt et rallyshow i Assens.
Vi har bl.a. deltaget i et arrangement sammen med flere kørelærer på Vestfyn og en stor tak til 
Haarby Køreskole for, at vi måtte deltage i dette arrangement.

Her i løbet af sommeren har vi gjort nogle store 
investeringer på vor rallybil. Der er bl.a. indkøbt et
nyt gearkit fra Quaife Engineering i England samt et 
spjældhus, der gerne skulle give en hel del flere 
hestekræfter under motorhjelmen.

Planerne for efteråret er deltagelse i de sidste par 
afdelinger af DM og JFM i minirally samt årets 
største rally for teamet, nemlig det internationale 
tyske rally - ADAC Ostsee Rallye, som køres i 
Grömitz - ca. 50 km nordøst for Lübeck.
Der forventes, at det tyske rally har deltagelse af ca. 75 teams, da løbet bl.a. tæller til det nordtyske

 mesterskab samt den international serie - ADAC Rally Masters. Mere om løbet følger senere.
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Læs mere om teamet på www.mp-motorsport.dk

På teamets vegne

MP Motorsport
Michael Nielsen

Sponsorer og samarbejdspartnere for MP Motorsport 2012

Offshore Marine Service, Horne Haveservice, Glamsbjerg Auto- og Industrilakering, 
Østerhaabs Auto, Fyns Skilte Design, Fyns Port- og Garage Service, RallyWeb.dk, Haarby 
Køreskole, Blæksprutten v/Mikael Kok Jensen, Medici Beers, XL Byg Haarby Trælast, 
Bryggeriet Vestfyen, Johnny Madsen's Tømrer & Snedkerforretning, Broby Byg og Bo, 
Mtphotos.dk, KK Autoteknik, Quaife, Vestbirk Camping, Shawspeed, Vibra-Technics.
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