22 december 2017

Lussekusen 2017

13 dec 2017

Kvällen började med lussekatter och papparkakor som vi
svalde ned med lite olika sorters glögg. Klubbens
medlemmar passade även på att gratta Mr Berra som
några dagar senare skulle fylla 80 år. Han grattades med
en traditionell flaska Tequila. Självklart med prinsesstårta,
kaffe samt med hurra-rop och sång. Berra fick även en
hälsning från förarna som körde Göteborg 1000 i år.
Lite senare på kvällen kördes självklart Lussekuse-racet,
med klubb-bilarna. Förstapriset är att få låna hem tavlan
med Lussekusen, ett konstverk signerat av Anita Signal.
Kan det vara 14-15 år sen som vi körde lussekusen första
gången? 13 förare och alla möter alla. Poängräkning
enligt Speedway, 3-2-1-0.
Janne E som tog full pott, vann i år liksom förra året, före
Kennet och Jonny.

BCC 4 och 5

18 dec 2017

Det kördes fem race även i år med Slot-Z modellbilar i Stenungsund. Alla startavgifter går
som prispengar. Lottdragning sker efter sista racet. I år 2.000:- totalt. Varje förare får samma
antal lotter som erövrade poäng i de fem racen. Startavgift 50:- / race
På startlinjen nio förare, kval och tre i varje final och 4x3 min.
Race 4. Stefan T vann kvalet, 5.662 före Lasse T och Peter B.
C-final, Janne A, Christian E och Jonathan R. Janne hade nöjet att köra med en helt färsk
förare, Jonathan Ruckman och en återkomling Christian Ekwall. Christian får låna en Toyota
av Lasse M, Jonathan lånar Mazda av Stefan och Janne kör som vanligt sin silverpil.
Christian fixar 111 varv, Janne 108 och Jonathan 98.
B-final, Knacke, Patrik W och Lasse M. Lasses bil med lamporna tända visade var vägen
svängde. Knacke och Patrik hängde med bra. Knacke hade två avkörningar och Patrik hade
några fler.
Lasse slutar på 119, Knacke 118 och Patrik 116 varv.

A-final, Stefan, Lasse T och Peter B. Stefan och
Lasse har en tuff strid om förstaplatsen. Lasses
Mazda går lite-lite bättre än Stefans Merca.
Bäckis har ingen bra dag. Stefan chansar och
åker av, det räcker för att komma halva varvet
efter. Lasse slutar på 124 varv, Stefan 123 och
Bäckis 114

Race 5, heatplacering efter resultat i race 4.
C-final, Christian, Janne och Jonathan. De två förstnämnda har lite tätare fight i detta racet.
Jonathan kör klart bättre än i förra racet. Christian spöar Janne även denna gång, nu med
drygt halva varvet. Jonathan som körde 98 varv förra racet körde nu fyra varv mer.
B-final, Knacke, Patrik och Bäckis. Jämt mellan de tre i första heatet. Sen tar Knacke över
racet och kör bra de tre återstående heaten. Patrik kör ifrån Bäckis som hade en lite bråkig
bil. Knacke får 118.80, Patrik 116 och Bäckis 114 varv.
A-final, Lasse T, Stefan och Lasse M. Greppet var
lite ojämnt i race 4, men klart mer grepp i race 5.
Stefan bytte borst till detta racet men det hjälpte
inte. Hans bil gick som i race 4, lite långsammare
än Lasse T:s bil. Lasse M hade tänkt byta bil till
race 5 men glömde av det. Han slutar på 118.70
alltså en 1/10 mindre än Knacke från B-final.
Lasse T vann även detta racet, knappt varvet före
Stefan.
Prisutdelning med bl.a. musmattor och julöl.
Sen är det bara utlottningen kvar. Alla lotterna i
papperskorgen. Första namnet vinner första pris.
På lotten som dras står Lasse T som vinner
1000:-, andra pris 600:- vinns av Peter Bäckström
och tredje pris 400:- går till Lasse Maté.
En mycket bra måndag. Lasse T vinner båda
racen och får som pris 3+3 julöl. Dessutom en
extra tusenlapp att köpa julklappar för.

Tack för i år, och…
God Jul och Gott Nytt År,

