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ScaleAuto  7           Partille okt 2017 

 

Den 29 oktober kördes årets sjunde deltävling i ScaleAuto, som egentligen är det sjätte 

eftersom Askersundsracet blev inställt. Det blev 16 förare på gridden. Kul att så pass 

många från Karlskoga ville komma.  

8.00 på söndagsmorgon började några timmars träning, innan besiktning och kval. 

Racet kördes som semi A och B samt final A och B. Alla med 8 x 5 min.  

Lasse Törn vann kvalet, tid 7.629 före Micke Landrud och Bosse Åkesson.  

 

B-semi: Patrik Wargh, Micke Karlsson, Jan Qvist, Svempa Nilsson, Janne Andersson, 

Rolf Ivarsson, Simon Eriksson och Micke Wingfors. Alla var med från början. Patrik klar 

vinnare. Simon tappade varv hela racet. Övriga förare hade målgång med bara fyra 

varvs skillnad.   

A-semi: Lasse Törn, Micke Landrud, Bosse Åkesson, Niklas Nord, Razmus 

Stålhammar, Kevin Qvist, Roger Malmborg och Gunnar Åmell. 

I mitten av semin i knapp ledning hade Micke L depåstopp. Fixade lite med bilen, bytte 

handtag och tillbaka igen på banan 10 varv senare. Kevin hade ett par depåstopp som 

kostade flera varv. Övriga körde vidare utan några större missöden.  

 

B-final: Rolf I, Kevin Q, Micke W, Janne A, Jan Q, Micke K, Simon E och Svempa N. 

Det blir ett bra race med många tätt samlade. Rolf och Kevin har likaläge hela racet. 

Micke W, Janne A och Svempa N håller också ihop i början av racet. Jan Q och Micke 

K hade sin egen fight. Simon lite efter övriga. I sjätte kraschar Svempas bil med en 

annan bil under bron, karossfästen går sönder, med långt depåbesök som följd. 

Kommer tillbaka i slutet på sjunde heatet. Simons bil har också problem med karossen. 

Rolf vinner med en stark avslutning några meter före Kevin. Micke W några meter före 

Janne A. Jan Q ett par varv före Micke K. Simon före Svempa, sistnämnde med en 

väldigt stukad bil.  

A-final: Lasse T, Micke L, Bosse Å, Niklas N, Gunnar Å, Roger M, Patrik W och 

Razmus S. Lasse, Michael och Bosse drar iväg från övriga. Niklas och Gunnar håller 

ihop som siamesiska tvillingar. Roger och Patrik gör upp om plats sex och sju. Razmus 

har några kortare stopp i depån. Bosse får släppa nåt varv på vitt spår. Michael leder 

före Lasse inför sista heatet. Bosse trea. Niklas och Gunnar håller fortfarande ihop. 

Roger håller Patrik efter sig. Razmus kör bra men är för långt efter. Micke tappade sin 

ledning till Lasse på slutet. 



Blev impad av juniorerna Kevin och Razmus från Karlskoga SRC. Upp klocka 3.30 på 

lördagen, åka 25 mil, träna två timmar och sedan köra bra på en bana de bara sett på 

bild. 

Positivt att Patrik som inte kört ScaleAuto förut, kör till sig en plats i A-finalen. Även 

Gunnar hade en bra dag.  

Stort tack till Raceleader Robert Hjelm och Tech inspector Lasse Maté.  

Tack till alla förare, som gjorde att det blev ett bra race.  

 

Samtliga resultat på GO-69:s 

hemsida.  

Slutställning ScaleAuto: 

www.sveslot.nu 

 

Vi ses nästa år. 

      

 

 

 


