7 november 2017

RetroNats

28 okt 2017

För att delta i årets RetroNats kom 12 förare, från sex klubbar. Kul med lite nya namn Niklas Nord,
Karlskoga SRC och Patrik Wargh GO-69. Som vanligt kör vi klasserna med inline-motor före lunch
och klasserna med anglewinders efter matstoppet. Måltiden denna gången var Gulash-soppa med
varmt bröd direkt från ugnen.
Alla fyra klasserna körs på 6 spår samt tre minuter på varje spår. Varvtidskval alla klasser.

Formel: 10 förare. Concourse: Jens Backman.
Kvalet i Formel, Lasse T vann på 6.128 före Janne E och Mia E. Jens överraskade med en fin
kvaltid, som räckte till A-final..
B-final: Blomman, Knacke, Robban, Lasse M och Gunnar. Robban har en knapp ledning de två
första heaten före Knacke, Blomman, Lasse M och Gunnar. Blomman tar över från heat tre före
Robban, Knacke, Lasse med Gunnar med en sladdig bil. I sista heatet kör Knacke fort och slutar
tvåa före Robban och Lasse fyra. Gunnar sladdade
sist i mål. Blomman har gjort en stark körning på 153,
35. Kan det hålla för en bronspokal?
A-final: Lasse T, Janne E, Mia E, Mats A och Jens B.
Lasse leder från start till mål Janne lika klar tvåa, före
Mats och Mia som kör väldigt jämt. Jens håller sista
platsen. Ställningen håller sig till sista heatet. Mia
smiter förbi Mats med 14/100 och tar tredjeplats. Mia
slår också Blomman med minsta marginalen 1/100.

CanAm: 11 förare. Concourse: Jens Backman.
Kvalet i CanAm vann Lasse T på 5.981 före Janne E 5.983 och Gunnar 6.299.
B-final: Janne A, Mats, Jens, Patrik och Niklas. Mats tar ledning men Janne tar över och ökar
ledningen i varje heat. Trean Jens håller nykomlingarna bakom sig. Denna ställning står sig när
strömmen bryts för målgång. Janne slutar på fina 153
varv med lånebil.
A-final: Janne E, Lasse T, Blomman, Gunnar, Robban
och Mia. Bildas tre olika grupper med två förare i varje.
Janne och Lasse växlar ledning hela racet. Mellan
Blomman och Gunnar är det lika jämt. Robban tar över
i andra och håller Mia bakom sig. Janne vann den
jämna kampen före Lasse. Blomman är trea halva
varvet före Gunnar. Robban och Mia går i mål som
femma och sexa.

Lunch 45 min, ström på banan för dem som ville kolla sina anglewinders före besiktningen.
RetroPro: 13 förare. Concourse: Lasse ”Blomman” Blomqvist.
Kvalet vanns av Janne E på 5.533 före Lasse T och Robban. Första gången vi ville köra med
RoundRobin och Lapmaster. Vi fick överge det. Blev tre finaler med 5 – 4 – 4.
C-final: Lasse M, Janne A, Niklas N och Jens B. Lasse körde i ledning hela tiden. Janne och Niklas
tajt hela vägen mot mål, knappt halva varvet till Jannes fördel. Jens tappade mycket på två sista
heaten. Lasse vinner på bra 165 varv. Janne i depå för ett snabbstopp.
B-final: Gunnar, Knacke, Patrik och Mats. Gunnar och Knacke sida vid sida hela racet, med
Gunnar knappt före. Patrik skuggar de två. Mats får chassiproblem i tredje heatet. Han återkommer
i femte med en hoptejpad bil, men hopplöst sist.
Gunnar vinner på 166 varv, 6/100 före Knacke. Patrik
knappa varvet efter på 165.
A-final: Lasse T, Janne E, Robban, Blomman och Mia.
Lasse leder från start till mål Janne följer tätt efter.
Robban klar trea hela tiden. Blomman fyra något varv
före Mia. I mål kommer Lasse före Janne och som trea
Robban. Blomman är fyra, han ökar på slutet, och
slutar knappt två varv före Mia.
Vi avslutar med ”tyngsta” klassen, Stocker. Concourse till Jens B som vinner sitt tredje pris.
11 startande. Kvalet vinner Janne E 6.172 före LasseT och Robban.
B-final: Blomman har en bra bil och kör från Patrik. Gunnar har lagat sin bil och kör med en stel
bil, inte bra. Knacke får in ”gubben” i drevet, det
betyder större depåbesök. Lite senare en motorkabel
som skapar problem. Jens måste byta två drev och
sånt kostar många varv.
A-final: Lasse T, Janne E, Robban, Mia, Lasse M och
Mats. Lasse får ett knappt grepp från början. Janne
klar tvåa före Robban. Mia fyra, varvet före Lasse M.
Mats tar det lite lugnare. Mot mål är Lasse T i täten
dryga varvet före Janne. Robban kör för tredjeplatsen
före Mia. Lasse M femma före Mats.

GO-69 tackar vår sponsor, Knacke Börjeson.
Välkomna nästa år, RetroNats firar 10-års jubileum.

