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Motocross: Skidt kval for Nikolaj Larsen i Bulgarien
21/04-2012

Tingene gik ikke helt efter planen for Nikolaj Larsen under dagens kvalifikation ved VM i Bulgarien, men han er alligevel
optimistisk forud for søndagens pointgivende heats. MX2 kvallen blev vundet af Tommy Searle mens Antonio Cairoli tog
sig af den bedste kval i MX1…

Selve kørslen gik egentlig okay for Nikolaj Larsen i dag, men kort før kval heatet begyndte det at regne og det fik store
konsekvenser for Nikolaj. Banen blev nemlig meget mudret og Nikolaj Larsens briller lukkede derfor fuldstændigt til,
samtidigt med, at hans roll-off gik i stykker allerede i andet sving. Det betød, at han var nød til at stoppe op og prøve at få
bare en mule udsyn tilbage igen. Det lykkedes desværre ikke rigtigt, og Nikolaj måtte derfor køre i pit for at få et par nye briller
på.
Herefter var Nikolaj håbløst bagud, og den hurtige bane i Bulgarien er ikke en af de nemmeste at overhale på, når den
samtidigt er godt mudret. Alligevel fik Nikolaj kørt sig op som nr. 26 og får trods alt en startplacering nogenlunde midt for til
søndagens to heat. Starterne er da også det Nikolaj ser som en afgørende faktor i morgen.
Tommy Searle tog kval sejren i MX2 klassen, foran Valentin Teillet og Jake Nicholls, mens Jeffrey Herlings styrtede i
starten og ligesom Nikolaj Larsen havde han ikke nemt ved at overhale, så han kørte sig frem fra 34. pladsen til 16.
pladsen.
MX1 klassen blev vundet af Antonio Cairoli foran en godt kørende Gautir Paulin, og som den helt store åbenbaring kom
Christophe Pourcel ind som nr. 3 – på et undelag der passer ham noget bedre end det i Holland.
Steven Frossard kom til skade med sit knæ, og det er tvivlsomt om han kan køre i morgen.
Resultater:
MX1:
1 222 Cairoli, Antonio
2 21 Paulin, Gautier
3 377 Pourcel, Christophe
4 25 Desalle, Clement
5 9 de Dycker, Ken
6 121 Boog, Xavier
7 19 Philippaerts, David
8 777 Bobryshev, Evgeny
9 30 Aranda, Gregory
10 24 Simpson, Shaun
MX2:
1 100 Searle, Tommy
2 37 Teillet, Valentin
3 45 Nicholls, Jake
4 17 Butron, Jose
5 44 Banks-Browne, Elliott
6 89 van Horebeek, Jeremy
7 6 Anstie, Max
8 77 Lupino, Alessandro
9 151 Kullas, Harri
10 22 Ferrandis, Dylan
26 249 Larsen, Nikolaj
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