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Motocross: Wulf og Dalgaard godt kørende i Sverige
06/05-2012

Simon Wulf Sørensen fra MK Motorsport og Julie Dalgaard havde kvalificeret sig til dagens pointgivende heats ved første
afdeling af det svenske mesterskab, og med begge kørere i top 10 var det en god dansk dag…

Simon Wulf Sørensen var til start i MX1 klassenFilip Thureson der dominerede og han var fuldstændigt urørlig for alle.
I dagens første heat var Simon kun lige med blandt de 20 forreste i starten, men han kørte sig hurtigt op igennem heatet
og på trods af en lille fejl ca. midtvejs, kom han i mål som nr. 10.
Andet heat kørte Simon efter nogenlunde samme opskrift, bortset fra, at han startede lige uden for top 20, men til gengæld
lavede han ingen fejl undervejs i opkørslen, og så kørte han i mål som nr. 7.
Et rakte til en samlet 6. plads på dagen, som nu også er Simons stilling i mesterskabet.
I Girls klassen var det Julie Dalgaard der repræsenterede de danske farver, og i første heat kom hun som skudt ud af en
kanon, og lagde sig fra start som nr. 4 i feltet. Desværre måtte hun opgive den placering, men efter at være røget en hel del op
og ned i tabellen kørte hun i mål som nr. 11.
Andet heat blev lidt mere stabilt for Julie, og selvom hun røg nogle placeringer ned fra 7. pladsen, som var hendes
notering da hun krydsede målstregen første gang, så kunne hun til slut køre i mål som nr. 8 i heatet.
Samlet blev Julie Dalgaard nr. 9 på dagen, og det er ligeledes hendes placering i mesterskabet.
Fredrik Werner, der er på startlisten til DM i Svendborg den 13. maj, blev samlet nr. 5 i MX2 klassen.
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