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Serie Väst i Partille  4:e deltävlingen             16 september 2017 

 

Så var det dags för Serie Väst i Partille. För den oinvigde så körs tre klasser.  

 Production-24 light, med Hawk 7-motor. Enbart C-förare i denna klass. 

 Production-24 enl Sveslot.   

 Eurosport-24 ES-24 ISRA  

C-förare kör i P-24 light och P-24 Sveslot. A-B förare kör i P-24 

Sveslot och ES-24. 

Olika skäl gjorde att Magnus Svensson var ensam C-förare. Han fick 

köra ett eget C-race, att han var både TQ och vinnare kanske alla 

förstår. Han fixade ihop 66 poäng lätt som en plätt. Säkert OK med 

licenspoäng som uppklassning för C-förare till B eller A-förare. Förare 

som kört i 30-40 år kanske inte blir så mycket bättre. 

 

Hans Johansson var enväldig Technical-Boss.   

Varvtidskval till  P-24 Sveslot och ES-24 kördes efter varandra sedan lunch.  

7 förare i varje final. Körtid i samtliga finaler var 8x4 min.  

 

P-24. Janne Ekman vann kvalet på fina 4.749 före Lasse Törn och Mia Ekman.  

B-final: Knacke, Mats, Magnus Å, Theo, Blomman, Viio samt C-föraren Magnus S.  

Blomman ledde racet från start och Knacke hade en lika säker andraplats. Mats och Magnus 

Å hade en lite jämnare kamp med Mats knappt två varv före i mål. Magnus S cruisade lugnt 

och säkert in före Theo som hade många depåbesök och L-Å Viio som fick bryta med en bil 

som inte var som den skulle. 

A-final: Janne, Lasse, Mia, Patrik, Hans, Fredrik 

och Gunnar.   

Janne tog ledning från start med Mia, Lasse och 

Patrik strax efter. Hans, Freddan och Gunnar 

några varv efter de fyra hemmaåkarna. Janne 

körde bra och ganska ostört vidare. Mias, 

Patriks och Lasses bilar fick några intryckta 

”näsor” efter närkontakt. Mia hade sju varv upp 

på Lasse, som körde in fyra av dom i sista 

heatet. Patrik var för långt efter. Han hade 

dessutom Blomman från B-finalen att se upp 

för. Hans höll en femteplats med 1.5 varv före 

Freddan. Gunnars bil gick allt sämre.  



ES-24. Kvalvinnare Janne på 4.378 före Hans Johansson och Patrik Wargh. 

5 förare i varje final. 

B-final: Mats tog ganska snart hand om taktpinnen. Gunnar körde hela finalen som tvåa. Om 

tredjeplatsen var det desto jämnare mellan Magnus Å och Knacke. Växlade hela racet och 

slutade med Magnus knappa varvet före Knacke. Theo åter många besök i depån.  

A-final: Janne och Hans krigade om segern. 

Skiljde bara några varv i början. Patrik höll Mia 

några varv bakom. Blomman hade ingen bra 

dag. Blev långt stopp i depån, drevbyte? Han 

slutade femma. Janne och Hans krigade vidare. 

Lite oväntat tog Jannes drev slut. Hans tog över 

ledningen med några varv. Efter ett snabbt 

drevbyte var Janne på banan igen och tog upp 

jakten på Hans. Janne hann upp och förbi Hans. 

Patrik höll tredjeplatsen. I sjunde heatet fel-

kopplade Mia sitt handtag och förlorade drygt 10 

varv. Hon fick låna Theos. I sista fick Mia tillbaka 

sitt handtag med bytt säkring, tack Knacke.       

 

Slutresultat och poäng på GO-69:s sida  

  

 


