Presse-Information

Spectaculaire heuvelklim in het Osnabrücker Land
Op 3 en 4 augustus a.s. vindt in het Duitse Hilter-Borgloh, een plaatsje
in het Osnabrücker Land, de 46ste Osnabrücker ADAC heuvelklim –
„Cars & Fun“ plaats. Deelnemers uit meer dan 10 landen doen mee
aan deze 2,030 km lange klim om o.a. de Europese FIA Hillclimb
Challenge en de European Hillclimb Cup. Tijdens deze „Formule 1
van de heuvelklimsport“ nemen de snelste rijders van Europa in hun
open racewagens deel.
De titelverdediger en huidig Zwitsers kampioen Marcel Steiner, die
vorig jaar met 53,013 seconde een nieuw record neerzette, neemt het
dit jaar op tegen de Luxemburgse heuvelklimmer Guy Demuth, beide
met een Osella FA 30.
Landgenoot David Hauser, die dit jaar voor het eerst deelneemt, gaat
met een ca. 600 pk sterke GP2-racewagen van start.
Bezoekers kunnen hier verschillende racewagens van topniveau
aanschouwen, bijvoorbeeld een Opel Astra van de Duitse heuvelklimkampioen Klaus Hoffmann of een Porsche 935 turbo van de
Oostenrijker Herbert Stolz. Tijdens een bezoek aan de paddock zijn
vooral de historische racewagens van de NSU bergcup populair.
Opel Classic presenteert dit jaar weer twee bijzondere voertuigen, de
originele Opel Ascona A van rally-legende Walter Röhrl en de unieke
Opel Rekord racewagen, de „zwarte weduwe“ uit de jaren ’60.
Zondag 4 augustus organiseert de Duitse Ferrariclub een parade over
het hele parcours met talrijke moderne modellen van Italiaanse
merken. Met de E-Mobil-bergcup wordt voor de eerste keer in Europa
een racewedstrijd voor elektrische voertuigen gehouden.
Zaterdag 3 augustus vinden van 8.30 uur tot 18.00 uur de oefenrondes
van de in totaal 180 deelnemers plaats. De wedstrijden vinden plaats
op zondag 4 augustus tussen 8.30 en 17.00 uur.
Uitgebreide informatie over de heuvelklim op www.mscosnabrueck.com.
Vragen via presse@msc-osnabrueck.com of
bernd.stegmann@gmx.de
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