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Velkommen

De åbne Lufthavnsmesterskaber i GOKART bliver i år afholdt for 10. gang. 

Det er sidste gang, jeg skal være stævneleder. Pensionen nærmer sig med hastige skridt. 
Den nye stævneleder fra 2018 er naturligvis valgt med omhu – Niels Johansen – som har 
været kører alle år i Helicops 1. Stor tak til Niels for at påtage sig denne opgave. Der skal også 
lyde en stor tak til Michael Jensen, som har været en god sparringspartner igennem årene. 
Michael har også sagt ja til at fortsætte.

I år har vi valgt at hæve pølsen til 1 stk. steak med tilbehør i forbindelse med vores 10 års 
jubilæum.
Håber, at I vil nyde denne opgradering.

Et nyt tiltag i år er, at der skal køres kvalifikation i forbindelse med startrækkefølge til selve 
løbet. Se nærmere i programmet.

Lufthavnens grillteam v/Michael Søjbjerg er tilkaldt med hjælp fra stævnelederens hustru.

Roskilde Racing Center v/Jakob og Preben. I skal have tusind tak for, at vi må afholde vores 
arrangement hos jer. Flotte sponsorpræmier, super fin deltagerpris og lån af grill mm.

Vel mødt til nogle hyggelige timer på Roskilde Racing Center.

Henrik Wiberg
stævneleder
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Kvalifikation

Som et nyt tiltag i år har vi indført kvalifikation for at finde start rækkefølge til selve 3 timers 
løbet.

DET FOREGÅR, SOM FØLGENDE
Start rækkefølge ved kvalifikationen er tildelt efter betalt startgebyr.

Holdet vælger selv den kører, der skal køre kvalifikation.

Kvalifikationen strækker sig over 5-8 minutter. 

Personalet fra Roskilde Racing Center afgør med flag, når kvalifikationen er overstået.

Den kører, som kører kvalifikationen, starter også som kører i løbet. 

Nærmere instruktion gives på dagen.
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Sponsorpræmier

Roskilde Racing Center

Svaneke Bryghus

Oktober Fest, København

Kaufmann, Lufthavnen

Hotel Hilton, Lufthavnen

Samsonite, Lufthavnen

Idrætsklubben, Lufthavnen
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Deltagerliste
HOLDNAVN TJENESTESTED TEAMLEDER

Helicops 1 Lufthavnen Niels Johansen

Helicops 2 Lufthavnen Henrik Wiberg

MIKE 1 KBH, Færdsel Henrik Hauberg

Team Bjerg FYN, Odense Politi Jakob Bjerg

Il Tempo Gigante KBH, personfarlig afd. Mikkel M. Bruhn

El brilllante SØJYL, Fredericia Politi Erik Thrane Hejlesen

Nordøst 1 KBH, Nordøst Lokalpoliti Jesper Christensen

Nordøst 2 KBH, Nordøst Lokalpoliti Jesper Christensen

Slowriders MVSJÆ, Roskilde Politi Per Steenstrup

Curb Riders Rigspolitiet Morten Hald

SØP Vejle SØJYL, Vejle Politi Jesper Jyde

VEPI Vestegns Politi Brian Damsgaard

Kørekoge KBH, Færdsel Henrik Grønnemose

Team hurtighurtig KBH, personfarlig afd. Peter Kamp

OBS 1 KBH, sektion OBS Kim Henrik Olsen

OBS 2 KBH, sektion OBS Kim Henrik Olsen

Team Hovedskade KBH, HS Søren Høst Larsen

Tarik and crew Bellas friske fyre Lasse Simoni-Clasen

Team Rullepølse KBH, OC Morten Rust

Team Skov SSJÆ, Næstved Politi Poul Erik Skov

RP Racing Vestegns Politi Mie Nielsen

OS Scooters Vestegns Politi Mie Nielsen

Team-Elsdyr KBH, Færdsel Anders Madum

Roskilde 1 MVSJÆ, Roskilde Politi Søren Bertelsen

FU PI København Nikolaj Kjærsgaad
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Tidsplan

MØDETID  kl. 1000

Udrustning udfindes og tilpasses.

VELKOMST  kl. 1015

INSTRUKTION kl. 1030

Regler gennemgås med personale fra Roskilde Racing Center.
Overtrædelse af disse regler kan medføre en straf og evt. udelukkelse.

KVALIFIKATION kl. 1045

START  kl. 1100

Samlet start. Ingen opvarmningsrunde(r).

AFSLUTNING ca. kl. 1430

Præmieoverrækkelse, vandrepokal, medaljer til nr. 1, 2 og 3 samt forhåbentlig lodtræk-
ningspræmier.

Officials

TURNERINGSANSVARLIG Personale fra Roskilde Racing Center

STÆVNEKONTOR   Michael Jensen

GRILLTEAM    Lufthavnens grillteam v/Michael Søjbjerg, 
     Marianne (stævnelederens hustru) og Michael

STÆVNELEDER   Henrik Wiberg



12

Arkivfotos fra 
lufthavnsmesterskaber 

i gocart 2016
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Gentlemen - start your engines - 

Race is living!

Hvad enten man sidder i en F1 eller kører 
udlejningskart, så er følelsen for race den 
samme….Det er så fedt! Selvfølgelig er der for-
skel på hastighed og budget, men da Wiberg 
og Co. endnu engang inviterede til deltagelse 
i De åbne Lufthavnsmesterskaber i Gokart, 
blev der hos alle hold mentalt trænet, taktik-
ken lagt og løbet gennemgået inden starten 
går….præcist som i F1. 

Som i F1 er også dette lokale uofficielle DM 
i politigokart i udvikling – i forhold til sidste 
år, hvor de seedede startede i front, var der 
i år trukket lod om alle startplaceringerne, 
og således startede flere af foregående års 
tophold nede fra bunden. Det skulle være 

med til at skabe noget mere spænding – og 
ud fra duften på toilettet lige inden start, var 
der masser af spænding på Roskilde Racing 
Center onsdag den 7. september 2016. 

I det smukke september vejr gik starten til 
det tre timers lange race, og de 25 hold gik til 
stålet fra start. Inden længe havde de garvede 
hold fået sig kørt i stilling på placeringer, som 
snart skilte de 10 hurtigste af fra resten af 
feltet. Som løbet skred frem, og der var fore-
taget 3 af de obligatoriske 11 chaufførskift, 
lå de 10 første hold stadig på omgangshøjde 
og inden for 40 sekunder – der var altså 
ikke noget med at sløse med et skifte eller 
lige slappe lidt af ude på banen. SÅ blev der 

»
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Stævneledelsen siger tak til alle hold. Det var en super dag. Tak til Roskilde Racing Center, 
Oktoberfest, Svaneke Bryghus, Kaufmann, Samsonite og Hotel Hilton alle Lufthavnen. Vi 
kører igen onsdag den 6. september 2017 . 

Michael Jensen og Henrik Wiberg

”banket på” bag fra! Faktisk lå de 4 førende 
hold efter 51 omgange inden for 3 sekunder 
– den spænding tror jeg ikke, der er mange 
andre motorsportsgrene, der kan byde på!

Og når toppen lå så tæt, som den gjorde, 
var intet afgjort på forhånd. Alt efter hvornår 
holdene skiftede chauffør, var det et nyt hold, 
som lå i toppen. Ingen kunne køre ud fra en 
føring og komme ud på samme plads igen. 
Ergo skulle man se på taktikken og holde 
godt øje med de øvrige holds omgangstider. 

Og det så ud til, at de førende hold var gode til 
dette – da de tre timer var gået, lå de første 
5 hold stadig på omgangshøjde – faktisk var 
der fra vinderholdet Curb Riders kun 34.100 
sekund ned til nr. 5, Tarmac Killers. Og mellem 
nr. 2, Team Skov og nr. 3, Team Damgaard 
var der kun 2,5 sekund, så spændingen var 
til at tage og føle på selv efter tre timer og 
150 omganges race.

Efter en kort pause var det tid til at hylde de 
tre første, men netop i De åbne Lufthavnsme-
sterskaber er der vindere på alle hold. Wiberg 
og Co. havde nok engang fået fat i nogle 
meget fine lodtrækningspræmier i form af div. 
beklædning, noget godt at skylle ganen med 
og sågar middag for to på lækker restaurant, 
og toppen var vel nok tre gavekort til at køre 
race på Roskilde Racing Center.

2017 er jubilæumsår for dette løb. 10 år har 
Wiberg og Co. været de tålmodige og gode 
arrangører af løbet. De har annonceret flere 
spændende ændringer, som forhåbentlig vil 
være med til at udvikle løbet og gøre det at-
traktivt for alle. Vi er i hvert fald mange af de 
”gamle hold”, som ser frem til jubilæumsløbet 
og venter spændt på indbydelsen. 

Tak til Wiberg og Co., tak til sponsorerne og 
tak til Jacob og hans gæve gutter fra Roskilde 
Racing Center for at skabe de fedeste rammer 
for at kunne køre race…..uden et F1 budget.

Poul-Erik
Team Skov
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Resultatliste 2016
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