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MIDTVEJSSTATUS PÅ EN DRAMATISK SÆSON 
Motocrosssæsonen er halvvejs, og Team Specialmonterings kørere kan se tilbage på nogle begivenhedsrige måneder. Dels 

med flotte resultater, dels med et par voldsomme uheld. Vi giver lige en opdatering på situationen, før vi for alvor gasser op til 

løb igen den 13. august med A-DM i Hedeland ved Roskilde. 

Sæsonens måske flotteste resultat ér allerede i hus med Line Svane Jacobsens danmarksmesterskab i Enduro. Kæmpe tillykke 

fra resten af Team Specialmontering. Og så  ligger Jesper Kristensen godt til i kampen om DM i B-MX2 og B125 Junior. 

Jesper Kristensen fører DM-serien i B-MX2 og ligger også rigtig godt til i kampen om at blive danmarksmester i B125.  

Foto: Kenneth Autzen, Autzen MX Fotos 

JESPER LIGGER I FRONT 
Jesper Kristensen #882 kunne allerede fra sæsonstarten 

sætte en rød nummerplade på sin 250cc Yamaha-maskine. 

Den er beviset på, at han fører DM-serien i B-MX2-klassen, og 

Jesper har tilsyneladende tænkt sig, at den bliver siddende. 

Selv om konkurrencen er barsk i kampen om DM og 

oprykning til A-MX2, har Jesper vundet 5 ud af seks mulige 

heats i de tre hidtidige DM-afdelinger. Han er skarpt forfulgt 

af Mike Underbjerg Lauritsen, der har fem andenpladser og 

en sejr, og de to kørere ser urørlige ud i kampen om DM. 

Næste afdeling er den 26. august på Nisseringen ved 

Næstved. 

Jesper klarer sig også flot i B125-klassen, hvor han kun er 20 

point efter den tidligere Team Specialmonteringkører Søren 

Rasmussen. Søren er desværre skadesramt,og det er ikke 

sikkert, at han får mulighed for at stille op i resten af 

sæsonens løb.  

B125 køres sammen med A-DM, og derfor er der mulighed 

for at følge Jespers kamp for at rykke i front på DR’s web-tv. 

Vi deler linket til reportagen på teamets facebookside op til 

DM-afdelingen den 13. august. Følg med på 

https://www.facebook.com/Team-Specialmontering-

1458501357723020.   

htp://teamspecialmontering.dk/
https://www.facebook.com/Team-Specialmontering-1458501357723020
https://www.facebook.com/Team-Specialmontering-1458501357723020
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LINE ER ALLEREDE 

DANMARKSMESTER 
Line Svane Jacobsen #62 er aktiv på mange forskellige fron-

ter. Efter fire afdelinger af Enduro-DM i dameklassen har hun 

allerede sikret sig DM-titlen. Derudover kører hun med i C125 

klassen og har samlet nok point sammen til at rykke op i 125b 

klassen. Line har startede i 3. afdeling af DM for damer i 

Silkeborg, hvor hun kæmpede sig til en samlet 5. plads i et 

felt af hårde kvinder, der godt ved, hvor gassen sidder. Fokus 

i resten af sæsonen er på at samle flere point sammen i c-

klassen og måske forsøge sig med en eller to dm-afdelinger 

mere i dameklassen. Selvfølgelig vil hun også forsvare sin 

suveræne position i Enduro-DM for kvinder.  

Enduro er et langdistanceløb med forhindringer og 

udfordringer. Læs mere her, hvis du er nysgerrig: 

http://dmusport.dk/sport/enduro/kort-om-enduro/   

 

 

 

NY SKADE TIL ANDREAS 

Andreas Jørgensen #158 der er teamets eneste A-kører, fik 

en barsk start efter 1½ års skadespause med et kompliceret 

brud på armen. Andreas følte sig klar til A-DM i Svendborg, 

men satte benet i jorden efter et hop i første heat. En tur på 

skadestuen viste et brud på underbenet, så Andreas sidder 

desværre igen på bænken. Vi tror på, at han kommer tilbage 

igen, og er glade for den energi, han kommer med når han 

tager ud til løb, for at støtte de andre kørere. Han er et 

forbillede for resten af os – ikke kun som kører, men også som 

teamkammerat. 

SORT UHELD FOR JONAS 

Jonas Overby #148 har også måttet se sig selv lidt på 

sidelinjen med skader, samtidig med, at han ikke har gen-

nemført et DM heat endnu, grundet maskinproblemer og 

skader. Jonas brækkede tommelfingeren 2 steder på sit 

arbejde sidst på foråret. Heldigvis slap han for en operation, 

og fingeren er vokset fint sammen, fortæller mekanikerlærlin-

gen. Vel tilbage på cyklen fik han en hjernerystelse under 

holdets træningstur til Holland og Belgien i sommerferien, 

men Jonas beretter, at han er tilbage i sadlen og klar til at gå 

all in i effterårets løb. 

htp://teamspecialmontering.dk/
http://dmusport.dk/sport/enduro/kort-om-enduro/
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VICTOR KNOKLER FOR DET 

Victor Withen #76 kom ind til sæsonen i dårlig form, men 

han har knoklet hårdt for det gennem hele foråret, og 

niveauet er der efterhånden. Der er sket tydelige forbedringer 

weekend for weekend, og nu håber vi på resultater, der lever 

op til sidste sæsons flotte debut i B-MX2. Efter acceptable 

resultater i de første DM-afdelinger, missede han desværre 3. 

afdeling i Nordborg, efter at han slog kravebenet af led under 

træning i Aalborg. Efter fire ugers pause, masser af 

behandling og træning på kondicykel, har han fået masser af 

timer på Yamaha’en i sommer. Victor kunne sætte 

studenterhuen på hovedet i juni, og nu er der tid til at satse 

på sporten. Vi er spændte på, om han når sidste års resultater 

gennem forstærket indsats. 

MIKKEL ER BLEVET VENNER 

MED SANDBANERNE 

Mikkel Hedegaard #814 kæmper videre i klassen C-MX2 og 

gør sit absolut bedste for at samle point sammen i de løb han 

deltager i. Der sker forbedringer hver weekend, og han kører 

mange løb på alle underslag, selv om han tidligere var største 

fjender med de tunge sandbaner. Nu har han fået smag for 

det svære sand og viser faktisk rigtig gode takter. Han 

forbedrer sig hele tiden, og hans kraftfulde kørestil gør, at han 

efterhånden er lige så god i sandet som på det hårde. Godt 

kæmpet af Mikkel.  

JENS GÅR GLIP AF VM 
Jens Skousen #102 havde fuld fart på cyklen i juni måneds 

EM-afdeling for veteraner i Holland. ”Pludselig stod der et 

træ, og det kunne jeg altså ikke flytte,” fortæller han med højt 

humør, selv om resultatet var seks brækkede ribben og en 

uges hospitalsindlæggelse i Holland. Konsekvensen er, at Jens 

Skousen mister chancen for at vinde årets veteran-VM, der 

finder sted i Randers den 9. september. Selv om han har holdt 

formen godt ved lige, er det usandsynligt, at han kører mere 

i 2017. Til gengæld satser veteranen på at være tilbage i 

spidsen af 70+ klassen ved EM og DM i 2018. 

 

TRÆNINGSTUREN REGNEDE 

VÆK 
I uge 28-29 drog Team Specialmontering på træningstur til 

Tyskland, Holland og Belgien, men voldsomme regnfald 

lukkede banerne overalt, vi kom frem. Derfor blev det kun til 

tre træninger, før holdet vendte forhjulene hjemad. Bortset 

fra Jonas’ hjernerystelse og manglen på træningstimer, 

beretter kørerne om en vellykket tur for holdet. 

 

 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 

htp://teamspecialmontering.dk/
http://www.facebook.com/Team-Specialmontering-1458501357723020
http://www.teamspecialmontering.dk/

