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Speedway: Dansk succes i Lonigo
27/09-2008

Masser af dansk succes i lørdagens Grand Prix, som endte med at få Hans Andersen som vinder - og Bjarne Pedersen
som en flot nummer to. Nicki Pedersen må vente lidt endnu med at blive verdensmester for 3 gang.

De sidste to uger har alle snakket om at, nu ville Nicki vinde hans 3. verdensmesterskab. Men sådan skulle det ikke gå. I
stedet stod Hans Andersen øverst på pallen med Bjarne Pedersen ved sin side som nummer et og to. Placeringer som
blev hentet på de sidste meter i finalen, da de begge overhalede en ellers stærkt kørende Jason Crump - og dermed gav
Nicki Pedersen en hjælpende hånd i kampen om verdensmesterskabet.
Hans Andersen vandt sit første grand prix siden 2006, da han efter at have lavet 12 point i hans indledende heats først
vandt semifinalen foran Bjarne Pedersen, og siden finalen - efter at have passeret Jason Crump i næstsidste sving.
Bjarne Pedersen havde fredag udsendt en pressemeddelelse, der gjorde det klart, at uanset om han skulle komme i top
8 eller ej, så ville han ikke køre GP i 2009. Måske den udmelding har fjernet noget af presset fra hans skuldre. For med 11
point i de første 5 heat og en flot finale plads, som gav en 2. plads, efter at have kørt inden om Crump i sidste sving, så viste
Bjarne endelig klassen i grand prix-serien. Nu er han oppe som nummer 10 i den samlede stilling. Kun 7 point fra 8.
pladsen, som kan give et år mere i serien hvis Bjarne skulle ombestemme sig.
Vores danske verdensmester, Nicki Pedersen, havde en hård aften, hvor han allerede i sit første heat var i slaggerne efter at være blevet påkørt af Frederik Lindgren. Nicki kom dog op og blev klar til omkørslen som gav et enkelt point, i hans
andet heat bliver han udelukket efter at være styrtet efter tæt kamp med Jason Crump.
Aftenen ender med 6 point for Nicki Pedersen, som efterfølgende konstaterer, at det var hårdt at komme tilbage efter sådan
et styrt. Han havde prøvet sit bedste, men i dag var det bedste bare ikke godt nok.
Feltets sidste dansker Niels Kr. Iversen lavede 6 point, og er nu 14 point fra 8. pladsen. Så med et løb tilbage skal der ske
et mirakel - hvis PUK skal op på 8. pladsen.
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