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•	 Tømrerarbejde	samt	tagudskiftning	inkl.	tagudstilling
•	 Vinduer	og	døre	af 	højeste	kvalitet
•	 Markiser,	der	matcher	den	enkeltes	behov
•	 Professionel	rådgivning
•	 Opmåling	og	montering
•	 Vestjyllands	eneste	og	største	udstilling	af 	vinduer,	
døre	og	markiser
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Guldagervej 97  -  6710 Esbjerg V

Lars Kongsbak – 30 års erfaring MEDLEM AF LANDSFORENINGEN AF KLINISKE TANDTEKNIKERE

NY TANDPROTESE?
Ring 75 13 50 13

Specialist for tandproteser
klinisk tandtekniker

LARS KONGSBAK
Nygårdsvej 2  6700 Esbjerg  Tlf. 75 13 50 13

www.macartney.com
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Nu også dronefotografering!

Nicolai K. kører  
igen i GT-3

RACE – I 2021-sæsonen 
bliver den 21-årige Nicolai 
Kjærgaard fra Hjerting igen 
at se i en GT-3-racer, denne 
gang på Garage 59-teamet. 
Efter den seneste sæson, 
som bød på mangfoldige 
udfordringer, særligt på 
grund af pandemien, er der 
i år lagt op til deltagelse i 
mange flere løb. At finde 
det rette team og tilrette-
lægge det rette program 
har ladet vente på sig, men 
Nicolai er sikker på, at det, 
der er planlagt, er perfekt 
i forhold til ambitionerne 
om at blive fuldtidsprofes-
sionel. Ventetiden har væ-
ret lang, men den er blevet 
brugt til træning i simula-
tor suppleret med masser 
af fysisk træning. 

Teamkammeraterne i det 
engelske Aston 
Martin-team er 
meget erfarne, 
og teamet vandt 
da også flere tro-
fæer i 2020-sæ-
sonen. Derfor 
er der lagt op til 
godt racerløb og 
fornyet håb om 
topresultater, når 
sæsonen skydes i 

gang midt i april 
på den italienske  
Monza-bane. 

Skiftet til Garage 59 kom-
mer efter en sæson hos 
Bentley Motorsport, som 
desværre måtte indstille 
motorsportsprogrammet 
på grund af den negative 
indflydelse, som Covid-19 
medførte. 

Deltager i fuldt program
I den ny sæson vil Nicolai 
K. deltage i det fulde pro-
gram, og der bliver således 
meget travlt helt frem til 
oktober med løb i Holland, 
Tyskland, Frankrig, Italien, 
Spanien, England og ikke 
mindst i Belgien, hvor det 
legendariske 24-timers løb 
køres på Spa-banen i juli 
måned. 

Nicolai ser frem til sæso-
nen, og vi har fanget ham 
på telefonen fra Frankrig. 
Her opholder han sig i for-
bindelse med testdage, som 
afvikles denne uge og næ-
ste uge på Paul Ricard og 
Magny-Cours banerne, og 
han udtaler: 

’’Jeg ser rigtig meget frem 
til at arbejde sammen med 
Garage 59 og Aston Martin 
om at genskabe de gode 
resultater fra sidste sæson 
– og om muligt forbedre 
dem. Vi kommer til at kæm-
pe for at udfordre de andre 
teams og vinde Silver-me-
sterskabet. Det er et mester-
skab, hvor konkurrencen 
er uhyggeligt hård, men vi 
har et godt team og gode 

kørere. Mit mål 
om at skabe en 
karriere inden-
for motorsport 
er 100 procent in-
takt, og det er be-
stemt stadig rea-
listisk, selv efter 
Covid-19, og med 
det ny program i 
år er ruten også 
lagt.”             -fina

Den unge racerkører fra Hjerting 
har skrevet kontrakt med det 
engelske team Garage 59 og skal 
nu køre Aston Martin Vantage

Nicolai Kjærgaard ser fremad.


