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Motocross: Kørere fra 
Ishøj Motor Center var 
atter med helt i top, da 
årets sidste løbsarran-
gement i Roskilde blev 
afviklet med deltagelse 
af otte crosskørere.

Det blev til både guld 
sølv og bronze i tre forskel-
lige kubikklasser. 

Nicolaj Vindfeldt , der 
tidligere har vundet både 
Danmarks- og Sjællands-
mesterskabet, kørte atter 
i imponerende stil og fik 
ikke uventet igen guldpo-
kalen med maksimalt point 
gennem de to heat á 20 mi-
nutter. Nicolaj Vindfeldt 
fik således afsluttet sæso-
nen med at have vundet 
alle løbsheats gennem hele 
2007.

I samme klasse var Kas-
per Britoft nr. 39 ligeledes 
godt kørende, og han endte 
som nummer 11 i sit første 
85 cc. løb, hvilket tegner 
godt for fremtiden.

I 50 cc klassen var Dan-
ny Andersen nr. 51 lige-
ledes rigtig godt kørende, 
og kæmpede imponerende, 
hvilket medførte at han 
sluttede af med at vinde 
bronze. Erik Broberg nr. 50 
kom ind på en flot 5. plads.

I 65 cc B klassen, over 15 
år endte Michel Boldt nr. 
41 efter en flot præstation 

på andenpladsen og vandt 
dermed sølv. Tim Trunjer 
endte efter motorproblemer 
som nummer 7.

I 65 cc A klassen, under 
15 år blev Sonny Andersen 
nr. 5, efter at have taget et 
styrt.

I 85 cc B klassen endte 
Thomas Jensen som num-
mer 6.

Roskilde Open Var det 
sidste Crossløb i år, hvor-
efter sæsonen går på held. 
Næste store løbsarrange-
ment, Vinterturneringen, 
starter op i februar-marts 
2008.

Ishøj Motor Center tak-
ker for den store forældre 
support og opbakning, og 
ser frem til at opstarte end-
nu en sæson. 
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Ishøj atter i top ved sidste stævne
Både guld, sølv og bronze til Ishøj Motor Center i motocross

Nicolaj Vindfeldt kom atter øverst på sejrsskamlen.

Starten går til årets sidste løb. En flyvende Nicolaj Vindfeldt.

fordi du kan følge med i den
kommunale debat


