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Jorgensenmotorsport

Hvad er Rallycross

Jørgensen motorsport er et yderst seriøst og
professionelt Rallycross Team, der befinder sig i toppen
af eliten inden for Dansk Rallycross.
Jørgensenmotorsport’s mål og visioner er altid at udvikle
sig og deltage på højeste niveau både nationalt og
internationalt.
Et af de grundlæggende værdier hos
Jørgensenmotorsport er, at dyrke sporten på fair, sober
og sportslig måde, hvor respekten for arrangør,
konkurrenter og samarbejdspartner altid vil være i
højsæde.

Først og fremmest er Rallycross meget publikums
venligt, idet der køres på små lukkede baner, hvilket
giver et godt overblik over banerne fra næsten alle
tilskuerpladser.
Bilerne i Rallycross, minder om de biler vi kender fra
dansk rally. Rallycross bilerne er toptunede
fuldblodsracere, der for nogle har en salgspris på op til
flere hundrede tusinder kroner, og er sammensat af
materiale der er specielt udviklet til de store belastninger
de udsættes for.
Der køres på en kombination af hårdt og løst underlag,
bestående af ca. 30 % asfalt og resten af jord og grus.
Der køres 4 indledende heat og derefter to semifinaler
og en finale, som hver består af 6 kørere alt efter
placering i de indledende heat.
Der gives dog point til de første 16.

Hvem og hvad er Jørgensenmotorsport
Jørgensenmotorsport består af Allan Jørgensen bosat i
Arden (nær Hobro). Allan er udlært
reservedelsekspedient og er 34 år.
Allan har siden han var 17 år kørt løb indenfor
offroadsporten, først som Folkerace kører og siden som
Rallycross kører.
Allan har altid vist talent for sporten da han både i
Folkerace og Rallycross har blandet sig helt i toppen.
Udover Allan er der yderligere tilknyttet 5 mekanikere 1
el mand og forplejning, som alle arbejder frivilligt når der
køres.
Alle yder et kæmpe stykke arbejde og alle yder en 100%
indsats for at bil og team fungerer. Dette er med til at
man kan give konkurrenterne kamp til målstregen.
I Jørgensenmotorsport sætter vi det sociale meget højt,
hvis man gør det, kan man altid få lavet en ekstra
indsats hvis det kniber.

Rallycross i stor fremgang
Rallycross i Danmark, har de sidste år haft stor
fremgang, netop fordi det er så publikumsvenligt.
Derudover er der lavet EM/VM i rallycross som bliver vist
i fjernsynet, hvilket får flere folk ud på banerne. Der er ca
1000-2500 tilskuere til et Rallycross DM

Allan med pokal for 2. plads NEZ 2012

Historik:
2009 – Samlet 3’er i dansk mesterskab
Med to andenpladser som de bedste resultater

Hvad kan vi tilbyde jer?

2015 – Samlet 4’er i dansk mesterskab
Bedste resultat en 1. plads

Vi har i teamet mottoet ”Noget for Noget” under dette
motto vil vi give jeres virksomhed reklameplads på vores
racerbil, evt. tøj, samt på vores hjemmeside:
www.Jorgensenmotorsport.dk
Der vil desuden blive lavet postkort med billede af bilen
og hvor jeres logo også vil være. Der kan også være
mulighed for at opsætte banner med jeres logo ved
vores telt. Vi er meget fleksible og håber også at I evt.
har nogle ideer, da vi ikke har lagt os fast på noget
koncept. Vi vil i et samarbejde med Jer, gøre alt for at
opfylde vores motto ”Noget for Noget”, da vi er
interesseret i, at I får meget tilbage for jeres sponsorat.
Vi vil på vores hjemmeside desuden opdatere med
resultater, billeder og links til Video på Youtube fra
løbene. Vi vil desuden lave referater og billeder til avisen
Nordjyske.
Er der arrangementer hvor Corsa’en kunne være til
hjælp eller i markedsføring er dette også muligt.
Vi håber at dette har vagt jeres interesse og dermed
mulighed for sponsorstøtte.

2016 – Samlet 4’er i dansk mesterskab
Bedste resultat en 1. plads og en 2. plads.

Hvad er prisen

2010 – Samlet 3’er i dansk mesterskab
Med en 1. plads og en 2.plads som bedste
resultater
2011 – Samlet 2’er i dansk mesterskab
Med en 1. plads og 3. plads som bedste resultater
2012 – Samlet 4’er i dansk mesterskab, samt
nr. 2 i Nord Europæiskmesterskab
Bedste resultat vinder af en NEZ cup afdeling
2013 – Samlet 2’er i danskmesterskab
Bedste resultat en 1. plads
2014 – Samlet 3’er i dansk mesterskab
Bedste resultat en 2. plads

2017 – Samlet 3’er i dansk mesterskab
Bedste resultat en 1. plads, en 2. plads og en 3. plads
Jørgensen Motorsport’s ambitioner for 2018
Jørgensenmotorsport satser 100% på det Danske
Mesterskab, der køres over 6 afdelinger på Nisseringen
ved Næstved, Ørnedalen ved Sæby, Løvel banen ved
Viborg, Nysum banen ved Hobro og Korskro banen
ved Esbjerg.
Ny bil 2015
Vi har i 2015 bygget en ny Corsa C som vi i 2015
sæsonen har testet og er ved at optimere med de
forbedringer vi har fundet i sæsonen, dette skal give det
sidste så vi kan komme helt op på præmieskammelen.

Vi har sponsorater fra kr. 5000,00 – kr. 25.000,00 alt
afhængig af hvor jeres reklame er placeret på bilen.
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