Klar med lovligt gaderæs

Jørgen Faye og René Vesterlund fra Borgerinitiativet glæder sig til racerløben den 9. juli
med både Amerikanerbiler og andre biler. De står lige der, hvor starten skal gå.
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René Vesterlund og Jørgen Faye er med i gruppen Borgerinitiativet, som arbejder for at
Kalundborg Kommune bliver mere attraktiv at bo i.
Lørdag den 9. juli har gruppen taget initiativ til, at der skal være et lovligt gaderæs på
Asnæsvej ved Asnæsværket.
Borgerinitiativet har allieret sig med Kalundborg Kommune, som ejer vejstrækningen, som
ifølge Jørgen Faye også bliver kaldt »Striben« af de unge.
Løbet er åbent for alle biler, som dog skal synes og godkendes af DASU, som sørger for, at
alle reglerne bliver overholdt.

- Så vidt vi kan se, så bliver løbet det første lovlige streetrace (gaderæs) på Sjælland, siger
René Vesterlund og tilføjer:
- Vi ønsker at give især de unge mennesker i Kalundborg en sjov oplevelse og liv i byen.
Det er planen, at racerløbet skal være en årlig tilbagevendende begivenhed.
- Det skal også gerne være med til at sætte Kalundborg på landkortet, siger Jørgen Faye.
Allerede nu, er forventningen, at der kommer minimum 1500 til arrangementet, som sagtens
kan tiltrække publikum langvejs fra.
Løbet skiller sig også ud ved at være CO2-neutralt. Her sørger Lars Konggaard, som har
rødder i Kalundborg, og som i dag har virksomheden CSR-rådgivning, for at beregne præsis
hvor stor en mænge CO2-udslip løbet giver i alt. Det gælder både transport hen til banen for
deltagere og publikummer og under selv løbet. Når regnestykket er gjort op, så kan man via
Verdensnaturfonden investere tilsvarende i vindmølleprojekter- og energieffektive komfurer i
Afrika.
- Det er det første CO2-neutrale løb, som jeg har hørt om. Dybest set handler sådan et løb om
at køre for sjov, men på den her måde kan man gøre det med lidt bedre samvittighed, siger
Lars Konggaard.
Kvickly i Kalundborg sørger for mad og drikkevarer.
Der bliver to klasser. En for amerikanerbiler og en for alle andre biler.
Klokken 11 er der indskrivning af bilerne, og mellem klokken 13 og 15 foregår selve løbet,
hvor to biler konkurrerer om at køre 201 meter hurtigst. Hvert heat varer kun ganske få
sekunder, så det går hurtigt med at få afviklet løbet.
Efter løbet kører løbsbilerne rundt og tilbage til pitstop. Der bliver givet en førstepræmie og
en andenpræmie.
Publikum kommer til at være på den nordlige side af vejen, og der bliver sat beskyttelseshegn
op samt Hoffmannklodser op.
Entré er 40 kroner, og børn under 12 er gratis.

