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Westcupen 2 Partille     13 maj 2017 

 

Från och med 2012 pånyttföddes Westcupen ur den gamla Västcupen som floppat ut lite. 

Efter lite filande skapade Bjärkes pojkar nuvarande regler.  

Alltså är det 6-årsjubileum i år, med bilar i klasserna GT1 och Superproduktion.  

Från början såg startfältet i Partille lite magert ut.  

12 timmars i Malmö som blev 6-timmars skulle ursprungligen köras 20 maj. Det racet blev 

flyttat till 13 maj men blev inställt pga flera avhopp i sista stund.  

 

Det betydde att Westcupen ökade startfältet med tre förare. 16 förare inklusive tre juniorer.   

Årets andra race blev bra med nya kvalrekord i båda klasserna. Noggrann banpreppning kan 

göra stora underverk. 

Varvtidskval och 8x3 min i alla finaler. 

 

Kval i GT1 där Jonny Johansson bättrade den gamla kvaltiden till 4.869 även Janne Ekman 

under det gamla och med Lasse Törn som trea. Ska nämnas att halva startfältets förare 

slank under 5 sekunder. Har inte hänt förut.  

 

B-finalen, Kennet S började på rött spår och var i ledning i två heat tillsammans med Mats 

Augustinson några varv före Lasse P och Theo A. Patrik W och Robin J hade en egen fight 

om platserna 5 och 6. Anton Jivemyr-Andersson hade fullt upp att hålla Micke W bakom sig. 

Kennet som hade en bra bil, bara körde från Mats och de andra. Lite tuffare om tredje 

platsen. Hemmaåkaren Lasse P hade kamp mot junioren Theo, som blev slagen med 1.5 

varv. Patrik och junioren Robin slutade till Patriks fördel med två varv. Anton, GO-69:s junior, 

körde stabilt på mittspåren men osäkert på ytterspåren, mer träning där och det blir fler varv i 

slutresultatet. Micke W hade ett sådär-race där några krascher gjorde att han halkade efter. 

 

A-finalen med Jonny Johansson, Lasse Törn, Janne Ekman, Hans Petterson, Mia Ekman, 

Robban Hjelm, Eric Signal och Mats Andersson. Mats tog av bilen efter 171 varv och Eric 

hade kört färdigt efter 194. Jonny, Lasse, Janne och Hans körde jämnt och starkt, där 

ledningen i de tre första heaten växlade mellan alla fyra. Bara enstaka varv skiljde.  

Fight om första mellan Jonny och Lasse, så även om bronset mellan Hans och Janne.  I sista 

heatet jagas Jonny, som ledare, av Lasse som är 1,5 varv efter. Janne jagade i sin tur Hans 

som låg trea halva varvet före. Mia håller Robban på några varvs avstånd. Jonny lyckas hålla 

Lasse bakom och vann med nästan ett varv. Jämnare mellan Janne och Hans, där Janne tog 

bronset med 1/100. Mia slutar femma före Robban.  

 

Inför Superproduktion lite lunch, Hot Dogs och bröd. Under tiden fanns ström på banan för 

dem som behövde lite mer träning.  

 



Kval i Superproduktion (SP). Även här slogs gamla kvalrekordet först av Lasse T 4.500 och 

sedan av välkände Micke Landrud på nya 4.463 sek. Vill nämna att Patrik Wargh, GO-69:s 

färskaste förare, gjorde bra ett kval som fyra.  

 

B-finalen med Kennet S, Robban H, Lasse P, Micke W, Anton J-A, Mats Aug, Theo A och 

Robin J. 

Kennet, Robban och Anton efter första med halva varvet mellan. Anton tappar i andra, Theo 

tappar i tredje heatet. Lasse P och Micke W kör upp som trea och fyra efter heat fem. 

Robban tar över temporärt i fjärde från Kennet som tar tillbaka i femte och håller ledningen i 

mål, före Robban och trea Lasse P. Micke W fyra. Anton har tappat lite men håller ändå 

femteplatsen före Mats, Theo och Robin. 

 

A-finalen, Eric S, Micke L, Jonny J, Janne E, Lasse T, Hans P, Mats And, Patrik W. Micke 

leder de fem första heaten på 148 före Eric och Lasse 146 varv. Redan i andra heatet tappar 

Hans varv i depån. Efter sjätte Eric i ledning tre varv före Micke med Jonny som ny trea. 

Mats fyra, därefter Lasse, Patrik, Janne och Hans. I sjunde kostar Lasses braidbyte många 

varv. Eric visar klassen i de två sista heaten och vinner före Micke och Jonny. Janne som har 

bra fart i sista kör upp sig från sjunde till en slutlig fjärde plats. 

 

Resultatlista på GO-69:s sida, även sammanlagt efter två race. 

 

Tack till alla deltagare som gjorde att det blev två bra race. 

Tack till Annika A för mycket hjälp i köket. 

 

Grattis till vinnarna.  

Ses i Westcup 3 i Stenungsund?  

Eller varför inte redan klubbracet på onsdag 17 maj i klass Open-12.  

 

 

             

    

    


