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Slotracers!
Så var det dags igen. Årets händelse för slotracing i Göteborg.
Man kan utan vidare påstå att GO-69’s race är traditionellt, 45:e året i rad.
Innan racet undrade man hur det skulle funka på lördag, med både P-24 och O-12 och över 50
anmälda i varje klass. Huvudracet GBG 1000 på söndag, också över 50 startande i ES-24.
Max deltagarantal sattes till 56 per klass vilket det blev i P24. O12 fick 54 och ES24 52st.
Största startfältet för GBG1000 genom tiderna. Undrar varför årets race var så populärt?
40% av startfältet var inte från Sverige (tjecker, letter, engelsmän, danskar och finnar, inte illa)!

Första långväga gästerna hängde på låset redan kl 12.00 på fredag. Sen droppade förarna in en
efter en. Lagom sugna på lite fredagsträning inför racen lördag – söndag. Sena kvällar och tidiga
morgnar väntade!
Kul att se Sören och Anton tillbaks! Ny junior Kevin Qvist från Karlskoga var också kul att få med!

P24
Först ut att kvala var Kevin Qvist. Han hade aldrig kört P24 på vår bana men slår ändå till med
5.259! Grymt! Plats 40 av 56 i kvalet!
Törnfeldt blev förste man under 5 sek med 4.923. Lasse Törn visade att ålder är ingen
begränsning, 4.843! Strongt! Sen dröjde det ett tag innan den tiden slogs, då var det Guss som
putsade till 4.813 med 15 man kvar att kvala. Naturligtvis de med bäst ranking!

Drutten misslyckades och fick "bara" 5.052. TQ blev Jan Zemlicka på 4.749, Antonin Vojtik på
4.770 och Nabokins med 4.807. Sen följde Guss, Lasse Törn, Victor Thorsson, Eric Signal och
Micke G:son. Gamla varvrekordet stod sig!
G-final
Ugis, Mats A, Anton P, Sören P, Woody, Pierre G, Wingfors och Magnus H gjorde upp i denna
final.
Ugis ledde hela vägen från start till mål och vann 1,5 varv före Mats A. Anton slog farsan och blev
3:a i denna final, 9 varv före farsan. Wingfors hade lite drevtrassel och blev 7:e.
Ugis hade vunnit både F- och E-finalen med sitt resultat!
F-final
Blomman, Steen, Oleksander, Erik N, Libor K, Josef K, Kristaps och Anders Strand krigade här. I
de 4 första heaten växlade ledningen mellan Anders och Blomman men från heat 4 tog Blomman
kommandot. Anders fick strul i heat 6 och sen var saken klar. Blomman, Steen, Oleksander tog de
3 första i denna final.

E-final
Hans P, Theo A, Johan T, Bosse Å, Jiri S, Kari S, Harri K och Kevin Qvist stod på startlinjen. Theo
ledde efter första varvet, sen defilerade Bosse resten av heaten och denna final. Kari fick problem i
heat 6 och 7, bröt i sista heatet. Johan och Jiri blev 2:a och 3:a, sen var det bara 0,5 varv ner till
Harri på 4:e!
D-final
Torgny N, Christer H, Harrysson, Hugo G:son, Martin E, Edijs Z, Micke S och Kennet S var de
utvalda i denna final.
Efter 5 heat hade vi haft 4 olika ledare men från heat 6 tog Kennet kommandot och tog segern före
Martin och Christer i denna final. Endast 0.13 varv skiljde dessa två! Edijs brottades med ett krokigt
chassi och blev 8:a.
C-final
Drutten, Graeme S, Pontus S, Robban, Heikki S, Janis R-R, Janne E och Patrik W hade gått till
denna final. Här var det ingen tvekan, Heikki tog täten direkt och höll det in i mål. Patrik fick
motorproblem efter en påkörning och Drutten kämpade med en bil som gick oförklarligt dåligt, inte
likt honom! Janne E blev 2:a och Janis R-R 3:a.
B-final
De som skulle göra upp här var Pavel, Jiri K, Simon G, Törnfeldt, Raivis J, Mia E, Emilia S och
Anna K. Här blev det en kamp mellan Raivis, Jiri K och Pavel som växlade ledning och låg inom ett
varv i flera heat. Anna mekade hela heat 2 och Mia hade lite karossproblem i heat 4. Segrande ur
striden gick Raivis, före Jiri K och Pavel. Törnfeldt blev 4:a i denna final.
A-final
Giganternas kamp! Jan Z, Antonin V, Nabokins, Guss, Lasse T, Victor T, Eric S, Micke G:son var
de utvalda. Här var det ingen tvekan, Nabokins ledde efter varje heat. Victor bröt i 7:e heatet med
bränd motor, övriga hade inga större problem. Det var knallhårt om platserna 2, 3, 4 mellan Törn,
Eric S och Guss. Eric blev till slut 2:a före Törn och Guss i denna final.

Slutresultat
Totalresultatet för de 8 första blev nu inte alla i A-finalen utan här fanns förare från både A-, B- och
C-finalerna. De 4 första kom från A-finalen sen följde Raivis och Jiri K från B-finalen, Heikki S från
C-finalen och Antonin från A-finalen.
Juniorkampen vanns av Hugo före Kevin och Theo.

O12 kval
Kvalordningen var även här i enlighet med seedningen, dvs. vi "långsamma" kvalade först och
storfräsarna kom på slutet. Törnfeldt kvalade på 4.537 och Robban på 4.519. Dessa tider stod sig
ett tag till Micke G:son slog till med 4.464. 15 förare senare sänkte Graeme till 4.288 vilket stod sig
tills siste man, Antonin Vojtik blev TQ med 4.178. Väldigt många låg mellan 4.3 – 4.5 sekunder.
Juniorerna Theo (18:e) och Hugo (20:e) gjorde bra ifrån sig i kvalet.
G-final
Här körde Emilia S, Erik N, Jiri S, Undertecknad, Magnus H, Micke W och Anders S.
Inte mycket tvekan här! Emilia tog taktpinnen direkt före Erik N. Visserligen ledde Erik efter heat 5
men sen drog Emilia ifrån och var 2 varv före i mål. Jiri S och Anders S följde därpå.
F-final
Theo, Oleksander, Sören P, Martin E, Pierre G, Kristaps och Blomman var nu laddade. Theo satte
upp tempot direkt och ledde efter alla heat utom efter 3:e när Oleksander ledde med 2/100. Sen
var det Theo igen och han vann denna final 1 varv före Oleksander. Sören P och Martin E följde
därpå, bara 60/100 varv skiljde dem åt. Blomman fick drev- och motortrassel i 5:e och utgick i sista
heatet.
E-final
Mats A, Pontus S, Libor K, Hans P, Ugis, Hugo G:son, Steen och Mia var de som kvalade in här.
Ännu en junior visade var skåpet skulle stå! Visserligen ledde Hans P efter heat 1 men sen fick
han problem med att bilen greppade ur. Hugo vann resterande heat och denna final 11 varv före
Steen. Mats A blev 3:a trots att han kopplade handtaget fel i 5:e heatet.
D-final
Josef K, Harrysson, Micke S, Woody, Patrik W, Johan T, Anton P och Kennet S var sugna på att
göra upp i denna final. Johan T tog täten i heat 1, Harrysson fick problem med kaross i drevet
redan här. I 2:a fick Johan lite karosstrassel, i 4:e krokade Micke S och Harrysson ihop, Johan fick

drevtrassel i 5:e och Patrik fick drevproblem i sista heatet. Kennet ledde från heat 2 och tog hem
denna final 11 varv före Micke S som var 11 varv före Anton P.
C-final
Nu var det dags för Robban, Törnfeldt, Christer H, Torgny N, Heikki S, Harri K, Anna K och Lasse
T och träda fram. Torgny tog täten direkt och ledde de 6 första heaten. Där bakom var det en finsk
kamp om plats 2-4 mellan Heikki, Kari och Anna. Lasse la ner handtaget i heat 2, bilen greppade
ur hela tiden så det blev ölen istället. Torgny tappade ett hjul i 7:e så segern i denna final gick till
Heikki med Torgny 2 varv efter och Anna knappt ett varv efter Torgny.
B-final
Nu såg vi fram emot lite kamp mellan ett gäng "storfräsare". Eric S, Pavel F, Jiri K, Micke G:son,
Janne E, Janis R-R, Simon G, Edijs Z.
Ingen tvekan här, Eric S satte upp ett rasande tempo och ledde från start till mål. Jiri K och Janis
kämpade om plats 2 och 3. Simon drogs med drev- och pinionproblem tidigt och Pavel fick kaross i
drevet i 5:e heatet. De fullföljde inte alla heaten.
Eric S utklassade allt motstånd och var nästan 12 varv före Janis som var 3 varv före Jiri K.
A-final
Nu skulle agnarna sållas från vetet! Här var det tunga gardet! Guss, Antonin, Graeme, Nabokins,
Raivis, Jan Z, Drutten och Victor T såg laddade ut. Var det nu totalsegraren skulle koras? Flera
Världsmästare som gör upp om segern?
Efter 2:a heatet låg Drutten, Raivis och Nabokins inom 20/100 varv! Graeme tappade ett hjul i 2:a
och halkade efter, bröt i 3:e. Guss och Drutten bytte borst i 4:e och Victor tappade ett hjul i 5:e. Det
var hårt hela vägen men Raivis var hela tiden snäppet före från heat 4. Han var dock bara knappt
ett varv före Antonin när det var slut, Nabokins 13 varv efter Antonin.
Totalresultat
Eric S utklassade alla från sin B-final och var 10 varv
före Raivis! Grymt kört Eric! Antonin slutade på 3:e
plats.
Av de 8 bästa var det en från C-final, 4 från B-final och
3 från A-final.
Juniorkampen vanns av Theo före Hugo!

ES24
52 startande som var sugna på att göra upp. Nu skulle det köras 7 semifinaler och en final på 8x5
min.
Kval
Som 4:e kvalare slog Harrysson till med 4.265, Hans P kapade några 1/100-delar som 6:e kvalare,
4.241. Micke G:son sänkte till 4.128. Sen dröjde det till Guss, med 17 man kvar att kvala, när han
blev förste under 4 sekunder på 3.963. Detta stod sig tills Antonin som siste kvalare tog TQ med
3.890. 3:a blev Raivis på 3.965 och Pavel därefter på 3.944. Jämnt!

Semifinal G
Steen M, Sören P, Undertecknad, Pierre G, Blomman, Mia och Janis R-R var de utvalda!
Denna semi utmärktes av drev- och pinionproblem! Mia tappade pinionen redan på
uppvärmningen och bröt redan då. I 2:a heatet fick jag drevras, likadant i 3:e heatet då det visade
sig att motorn var lös! Tack till dem som hjälpte mig att få ordning på det! Steen hade drevtrassel i
heat 2, 5, och 6. Janis fick drevras i 3:e heatet. Vad skall man säga? 80 pitch!!!
Blomman körde hem segern i denna semifinal ohotad, 12 varv före Pierre G med Janis på 3:e
plats.
Semifinal F
Janne E, Theo A, Martin E, Magnus H, Mats A, Woody och Anders S hade kvalat in.
Woody öppnade starkt och ledde de 2 första heaten innan Janne E tog kommandot. Anders S fick
drevras i 4:e heatet och Magnus H i 6:e heatet. Janne E defilerade i mål. Theo körde starkt och
klättrade uppåt och tog 2:a platsen före Woody i denna semifinal.
Semifinal E
Johan T, Patrik W, Jiri S, Kennet S, Ugis, Jiri K och Anton P tog sig hit.
Kennet tog ledningen i heat 1. Johan T fick byta drev redan i 1:a heatet. Jiri K gick upp i ledning i
heat 2 men sen var det ingen som rådde på Kennet. Jiri K bröt efter heat 6 med krokigt chassi.
Patrik tog 2:a platsen 15 varv bakom Kennet med Ugis på 3:e plats.
Semifinal D
Här körde Erik N, Robban, Graeme S, Edijs Z, Libor K, Nabokins och Micke S.
Edijs ledde efter 1:a heatet men sen var det ingen tvekan, Nabokins vann resterande heat och
denna semi. Micke S tappade, hade drevras i 4:e heatet och tappade pinionen i 5:e, hittade
pinionen i 6:e men då var det redan kört!
En ovanlig semifinal såtillvida att det var nästan inga positionsförändringar efter heat 2. Nabokins
vann före Graeme med Edijs på 3:e plats.
Semifinal C
Harrysson, Emilia, Christer H, Kari S, Harri K, Drutten, Josef K och
Hugo G:son var manade till kamp. Inte mycket att sätta emot när
Drutten satte fart och ledde från start till målflaggan! Harri K tappade
bakhjul i 2:a heatet, Kari S tappar motorkabel i 3:e heatet. Emilia säker
2:a plats från 3:e heatet och slutar 16 varv bakom Drutten. Harrysson
kämpar sig upp till 3:e plats och är 2 varv före Christer H.
En lite lustifikation i ett heat, som kurvvakt fick Nabokins en bil som
fastnade under armen. Bilen flög av och drevet trasslade in sig i hans
tröja! Mycket skratt!
Semifinal B
Nu var det dags för Simon G, Jan Z, Torgny N, Anna K, Kristaps, Hans P, Oleksander och Pontus
S att beträda scenen.
Redan i 1:a heatet får Simon drevproblem och Jan Z får karossen in i drevet. Han bryter sen i 4:e
heatet med trasig kaross. Oleksander bröt i samma heat med motorproblem. Kampen står mellan
Anna K, Hans P och Kristaps. Segrande ur striden går Hans P före Kristaps, men bara 5/100 varv
skiljer. Anna K blir 3:a 1 varv efter Kristaps.

Även i detta heat får en kurvvakt en bil hängande i kläderna, denna
gång i byxbenet! Mycket skall man se innan ögonen trillar ur!
Semifinal A
Antonin, Guss, Raivis, Pavel, Victor T, Eric S, Micke G:son och Heikki
S, vilket starfält!
Nu var tempot helt klart uppskruvat. Efter 1:a ledde Antonin knappt
före Raivis och Eric S. Resterande heat var det ingen som helst
tvekan, Antonin ledde säkert in i mål även om Raivis var uppe i
ledning en stund i heat 5. Raivis och Eric S slogs om plats 2 och 3.
Den striden gick Eric segrande ur men bara med knappt ett varv.
Final
Nu var det dags för de stora elefanterna att dansa! Från Semi A hade vi Antonin, Eric S, Raivis
Pavel, Guss och Victor T. Från Semi C kom Drutten och från D kom Nabokins. Ingen från B!!!
Här skulle köras 8x5 min.
I 1:a heatet fick man göra en omstart efter några varv p.g.a. nån felaktig inställning i LapMaster!
Ingen större skada skedd, tack och lov!
Antonin låg 3,5 varv före Eric S efter heat 1. Pavel fick problem med nålrör/kaross och låg sist. I
2:a fick Guss drevtrassel/drev i kaross och tappar lite. Antonin fortfarande i ledning med Victor T
som 2:a, Raivis 3:a och Eric 4:a. Victor T kör bra i 3:e och tar ledningen 1 varv före Raivis som är
0.7 varv före Antonin. Eric S ligger 5 varv efter Victor som dock får borstproblem i nästa heat så nu
är Antonin tillbaks i ledning. Från 5:e är det ingen tvekan, Eric kör bra och håller hela vägen in i
mål och är knappt 10 varv före 2:an!
Drutten är aldrig riktigt med i matchen, inte heller
Nabokins som bröt i 8:e med okörbar bil. Victor gav
upp i 5:e efter att ha fått karossen in i drevet. Guss
låg 4:a, 5:a hela finalen och blev till slut 4:a. Antonin
kämpade till sig 2:a platsen i sista heatet så Raivis
blev 3:a bara 0.31 varv efter. Pavel fick 5 varvs
avdrag i 6:e heatet för felaktigt trackcall. Han slutade
5:a men de 5 varvens avdrag hade ingen betydelse
för placeringen.
Slutsummering
Tack till alla som gjorde att racehelgen blev en trevlig upplevelse. Ett tufft program med så många
deltagare men tävlingsledningen skötte sig exemplariskt!
Grymt kört av Eric S, 2 guld och ett silver!
Har ni tänkt på hur många familjekamper som utspelades (far/son, sambos, gifta etc.)! Vilka
potentiella familjefejder!
Stort tack Annika Andersson och Klara, för all hjälp i köket.

Vid pennan
Knacke (med lite bidrag och hjälp från L Törn och Janne A)

Knacke Börjesson, sponsor för juniorerna ska även han ha stort tack. // Lasse Törn

