
                               Team Staudt i ny Citroen C2 Super 1600 

En god lang vinter pause er nu ved og munde ud i en spændende Citroën c2 S1600, 

med mange ligheder til sin tvillingebror, der bevæger sig rundt på de danske 

asfaltbaner i klassen DEC- HM MOTORSPORT. 

Denne tvilling tog sig af Danmarksmesterskabet i DEC for klasse 1 biler, samt flest 

omgange af alle deltagere i de respektive klasser, dette skete i samarbejde mellem 

de tre drivere - Jens Erik, Jens Henrik, og Flemming D Olsen, samt det store netværk 

af opbakning fra deres bagland og mekanikere/hjælpere, endnu engang tillykke her 

fra Team Staudt. 

 

Dette tætte samarbejde, og igen den store opbakning fra jer sponsorer til Team 

Staudt, har bevirket at vi i teamet er ivrige på og få denne Citroën c2 S1600 ud og 

køre på de danske velanlagte Rallycross Baner. 

Den nye bil har gennemgået en totalrenovering i meget tæt samarbejde med 

Havdrup maskinforretnings Team og Alternative Engineering, samt den store 

opbakning der også er til Team Staudt, der nu resulterer i bilen er sandblæst og 

malet overalt, samt spændende tiltag i drivlinjen/opsætning af bilen, i forhold til 

sæsonen 2010, dette bevirker bl.a. bilen skal køre med 17 t fælge, leveret af Bruno 

Hansen - Motorsportsshop.dk. 



 

Sæson 2011 står snart for skud, med første DM 7-8 Maj på Nysum Banen ved Hobro, 

en bane som Rune Staudt udtaler: ”Det er en bane som jeg er rigtig glad for at køre 

på og med en masse spændende udfordringer, men først skal bilen ud og testes, 

lørdag d 9/4.” Vi i teamet glæder os rigtig meget til og møde de danske og 

udenlandske fans/venner/motorsports kollegaer, samt det fantastiske tiltag, der er i 

gang, i form af Tv Dækning.  

”Danish Rally Cross Championship 2011” 

”Project Citroën c2 super 1600” 2011. 

I samarbejde med - HAVDRUP MASKINFORRETNING – LS. BYG – NORDJYSK- 

AUTOOPHUG - AROS. PORTE – DANHOSTELL HJØRRING – VOGNMAND KURT LARSEN 

– NORDJYSKE BANK – R.S. J EL-TEKNIK SÆBY – CL-PARTYSERVICE – BRUNO HANSEN-

MOTORSPORTSSHOP.DK – FLYT SELV -HAVEFORVANDLING - DENSI PRINT – 

ALTERNETIVE- ENGINEERING – SILKEBORG BILER - KLIP 4 – STAUDT.DK. 

Motorsports Hilsner. 

Team Staudt presse. 

 

 


