“the Green Midget”
...en MG Midgets forvandling fra veteranbil
til historisk racer

Hvad er historisk race?

Grundlæggende kan historisk race opdeles i to discipliner.
Baneløb
Baneløb afholdes i Danmark på Ring Djursland, Padborg Park og Jyllands-Ringen, samt Ring Knutstorp og Sturup Raceway i Skåne.
Ligesom gadeløbet i København CHGP har deltagelse af mange historiske racere hvert år.
Hillclimb
Ved Hill Climb køres der om hurtigste tid over en fastlagt, helst snoet
strækning op ad bakke.
Hill Climb er meget populært overalt i Europa, med mange permanente anlæg, især i England. De mest kendte er nok Prescott og Shelsley
Walsh. Den sidste er fra 1905 og dermed Englands ældste, den måler
914 m og har et berygtet s-sving undervejs. De kortere Hill Climbs er
ofte meget publikumsvenlige, idet publikum som følge af højdeforskellen får et godt overblik over hele banen.
Herhjemme arrangeres en serie Hill Climbs Rold Skov, Silkeborg, Fyn,
Munkebjerg og Ganløse.
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Sponsor søges

Den bil jeg har valgt at bygge om til historisk race, er en MG Midget
fra 1962. Det er en lille let bil, der allerede i begyndelsen af 60’erne
var meget populær på de Europæiske motorbaner i mange forskellige
konfigurationer, fra let tunede til små muskelbundter tunet fra MG fabrikken, udstyret med datidens turbo - den omdrejningsstyrede kompressor.
Min bil bliver udstyret med en 1098 ccm motor tunet til ca. 100 HK,
det kombineret med en vægt på lige under 600 kg skulle gerne give
en hurtig og konkurrencedygtig bil. Der resterer endnu en del arbejde
inden bilen kører første løb.

Prins Joakim i
Lotus Cortina (indvendigt)

Hvorfor sponsere?

Det jeg kan tilbyde i forbindelse med et sponsorat er:
• Naturligvis Deres firmanavn på bilen, samt navn på et display der vil
stå opslået i depotet ved hvert løb.
• Internt i Deres virksomhed kan De skabe fælles oplevelser for Deres
medarbejdere ved, at deltage som tilskuere ved diverse løb. Jeg kan
ikke tilbyde gratis indgangsbilletter. Men jeg kan guide Derers medarbejdere rundt om min egen bil, og det er muligt at gå rundt og kikke
ind hos de øvrige kørere f. eks. deltager Prins Joakim normalt sammen
med hans team.
• Det samme gør sig gældende for Deres leverandører/kunder. De kan
på samme måde knytte stærkere forbindelser til Deres netværk.
• Min bil kan lånes til udstilling, enten på Deres virksomhed eller på
messer - det er naturligvis specielt i vinterhalvåret bilen står til disposition, men i kortere perioder mellem løb vil bilen kunne udstilles.
Uanset hvor den udstilles vil den vække opmærksomhed og virke som
publikumsmagnet.
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