AM Snapphanerally
Victor fick möjligheten att agera föråkare i Snapphanerallyt. Detta blev en nyttig träning inför höstens
tävlingar. Fredagkvällens sträckor på asfalt gick bra. På lördagens grussträckor började Victor lite
försiktigt, men efter första serviceuppehållet ökades takten. Victor tyckte det gick riktigt bra och var
mycket nöjd. "Kanske den roligaste tävlingen jag kört" var Victors kommentar efter tävlingen.

Victor på fredagens asfalt.

Här på lördagens grus. (Foton: JS Motorsport Photos)

PG Andersson vann programenligt Snapphane‐
rallyt i överlägsen stil. Han är därmed klar
svensk mästare i klassen 4WD Trimmat.

Tobias Söderkvist stärkte sina chanser för guld
i klassen 2WD Trimmat. I sin välanvända Toyota
Corolla dominerade han från start till mål.

Johan Green, Hässleholms MK, gjorde en stark
körning och slutade 4:a i Trimmat 2WD. På sista
sträckan var man till och med trea totalt. Johan
ligger på 3:e plats i SM inför de avslutande
två deltävlingarna.

Pontus Berglund, SMK Hörby, låg på en fin 3:e
plats i Trimmat Junior‐SM, efter fredagens
asfaltsträckor. Tyvärr tvingades Pontus bryta på
tävlingens sista sträcka efter motorhaveri.
(I Rally‐SM är man junior upp till 25 år.)

Fakta AM Snapphanerally, Hässleholms MK
Tävlingens längd var 337 km, varav 107 km fördelat på 10 specialsträckor. (2 st på asfalt och 8 st på grus.)
Tävlingen ingick i Rally‐SM och Rally‐RM. 100 startande, 65 i mål

Inför TV‐Svängen
På lördag den 3:e september är det dags för den 52:a upplagan av TV‐Svängen. Tävlingen som alltid
har varit viktig för alla Hörby‐förare, med sin långa tradition och mycket åskådare. 139 ekipage är anmälda
varav 5 är Juniorer. För Victor har det alltid varit en dröm att få köra TV‐Svängen som nu ska bli verklighet.
‐ Jag är riktigt laddad inför TV‐Svängen och ska göra mitt yttersta för att få en bra placering, men framför
allt ska jag ha riktigt roligt, säger Victor inför TV‐Svängen. Ett tips till alla som har möjlighet, missa inte
TV‐Svängen med start klockan 10.00 från Parktorget i Hörby.

Fakta Victor Hansen
Ålder: 16 år

Klubb: SMK Hörby

Bilar: Volvo 940 VOC och VW Polo Gr N ‐1400
Hemsida: www.victorhansenmotorsport.se

Sponsorer

Martin Nilssons
ENTREPRENAD

Delsponsorer
Vi sponsrar Victor med 50:‐ per tävling:
Järnia Hörby
Pizzeria Valentino
Cbra Optik
Däckhörnan Hörby
Ekeboda Handelsträdgård

Vi sponsrar Victor med 20:‐ per tävling:
Hörby Bruk
Åkerholms Rör
Hörby Taktek

