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B-DM I SØNDERBORG 
Den 5. juni kører vi B-DM i Sønderborg. Vi forventer, at 

Jesper Kristensen, Victor Withen Weiercke, Søren 

Rasmussen stiller op. Alle kørere går efter placeringer i 

den pæne ende.  

Alle sponsorer, der har lyst til en søndagstur, er mere end 

velkomne til møde os dernede. Giv besked om, at I 

kommer, så sørger vi for billetter til jer. Som sædvanligt 

går det for alvor løs fra middagstid, mens der er kvalifi-

kation om formiddagen.  

På lørdag den 28. maj tager hele teamet til Nybøl for at 

træne på DM-banen. Det er træner Kasper Jensens 

hjemmebane, så der er virkelig mulighed for at forberede 

kørerne til en stærk DM-afdeling. Læs mere om Team 

Specialmonterings præstationer i de første to DM-

afdelinger sidst i nyhedsbrevet.      

ANDREAS TRÆNER HÅRDT 
Teamets eneste A-kører, Andreas Jørgensen, arbejder 

hårdt for at komme tilbage i form, efter at han blev re-

opereret i sin bræk-

kede arm tidligere på 

året. Denne gang har 

lægerne tilsyneladen-

de haft bedre held 

med skalpellen, så alt 

går efter planen. 

Andreas kæmper med 

konditionstræning og løb 20 kilometer midt i maj. Godt 

gået – viljen betyder enormt meget for succes i vores 

sport. 

Der er dog stadig 4-5 måneder, til Andreas er tilbage i 

konkurrence. Lige nu håber først vi på at se ham i løb igen 

til oktober.  

VELKOMMEN TIL VORES 

NYESTE KØRER 
Siden sidst har Jesper Kristensen sagt ja til at blive en del 

af Team Specialmontering. Jesper er en af de hurtigste i 

Danmark på B125 og ligger efter de første to DM-

afdelinger på tredjepladsen i rækken.  

Han var gæstekører i Svebølle og skiftede derefter sin 

gamle maskine ud med vores Yamaha. Vi glæder os til et 

rigtig godt samarbejde med højt humør og topresultater. 

Ambitionen for 2016 er i hvert fald klar: Jesper satser på at 

slutte året af i top-3, når DM-sæsonen slutter i november.  

EN SUPERSTART PÅ 2016 
Alle kørere lever op til forventningerne og ambitionerne 

efter to afdelinger af DM. Træner Kasper Jensen, der nu 

har overtaget Kajs MC i Sønderborg, har haft mindre tid til 

at arbejde med kørerne, men holdet har så stort 

potentiale, at resultaterne er kommet alligevel: 

I B MX-2 er Michel Jørgensen i dén grad flyvende. Det er 

blevet til placeringer som nummer to og en sejr, og samlet 

ligger han lige i hælene på Mads Vendelbo.  

Kasper Jensen er især begejstret for, hvordan Michel har 

fået øjnene op for, hvad konditionstræning kan gøre for 

ham.  

”Michel har gjort det virkelig godt, og jeg håber på, at han 

kan komme op som etter, når sæsonen slutter,” siger 

Kasper Jensen. 
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Victor Withen Weiercke kæmper for at få mange timer på 

cyklen, og temet har slækket en lille smule på 

ambitionerne om en tiendeplads og oprykning til A MX 

allerede i hans andet år som motocrosskører. 

”Det har taget lidt af presset på Victor, som virkelig knokler 

for at blive bedre. Hans samlede 11.-plads er 

imponerende, for han er rykket op til nogle skrappe og 

erfarne drenge,” vurderer træneren.  

I B125 deltager teamets to nyeste kørere, Jesper 

Kristensen og Søren Rasmussen. Efter to DM-afdelinger 

deler de den samlede tredjeplads – og begge har virkelig 

fart i cyklerne. Jesper blev hæmmet af en defekt bremse, 

der sendte ham i jorden to gange – og samlet ned på 15.-

pladsen i et enkelt heat.  

”Begge to kører rigtig godt på cykel og har præsteret godt. 

Jespers potentiale er stort, mens Søren måske mangler et 

træde igennem og være aggressiv i de afgørende 

situationer,” siger Kasper Jensen. 

I CLASSIC CROSS 70 er Team Specialmonterings grand old 

man Jens Skovsen suverænt I spidsen med maximumpoint 

efter fire sejre ud af fire mulige. 

”Jens er jeg ikke så meget inde over. Han klarer sig selv, 

men han kan være et stort forbillede for os alle sammen. 

Både hvad angår holdning og teknik,” mener Kasper 

Jensen.  

Internationalt er konkurrencen noget hårdere, og 71-årige 

Jens Skousen fik en god femteplads ved årets første EM-

afdeling i Tyskland. Der var lidt brok med maskineriet, og 

da han er sin egen mekaniker, er der kun ét sted at 

aflevere klager over den slags. 

”Nu har jeg arbejdet lidt med det, så det burde gå mindst 

lige så godt ved næste EM-afdeling i Holland den 4. juni. 

Efter årsskiftet er der rykket et par tidligere VM-kørere fra 

Sverige og Holland op i klassen, og 

de kan altså godt huske, hvordan 

man gør, griner Jens Skousen. 

FØLG TEAMET 
Hvis du vil følge med, opdaterer 

teamet løbende deres facebook-

side og du kan løbende se 

nyheder og køreprofiler på 

www.teamspecialmontering.dk 
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