29 november 2018

Westcupen 3

Partille 2018-11-10

Näst sista Westcupen 2018 i Partille.
Kul med några återvändare, börjar med Nilssons med Jimmy, Maggan och Tomas och avrundar
med Göran Fälthammar, välkomna tillbaka på startlinjen.
Saknades Lasse Pettersson, Knacke Börjesson, Jan Ekman, Jan Andersson, Patrik Wargh och
Ulf Törn för att nämna några.
Mia Ekman, Göran Fälthammar, Robban Hjelm, Robin och Jonny Johansson, Jimmy, Maggan
och Tomas Nilsson, Hans Pettersson, Eric och Kennet Signal, Stefan Törnfeldt, Lasse Törn,
Mikael Wingfors. Blir 14 förare på Gridden, kval och sju förare i varje final, 8x3 minuter.
Alla klarade besiktningen galant.

GT-1: Eric kvalrekord 4.793 före Mia 4.948 de två
under fem sek. Trea Lasse 5.011.
B-final: Robban tog ett stadigt grepp från början och
vann klart före Stefan och med Jimmy som trea.
Fyran Robin piskar upp Micke med ett varv, sedan
följer Göran och Maggan.
A-final: Erik leder från start till mål med Tomas N
och Lasse som strider om silverpengen till mållinjen.
Jonny är varvet efter duon. Kennet några varv före
Mia medan Hans har det tvivelaktiga nöjet att
avsluta i depå med motorsläpp.
Lunchbreak med träning SP. Blev några Hotdogs.
Besiktning, kval och race med SP.

SP: Kvalvinnare Hans P 4.563 före Eric S 4.586 och Lasse 4.660
B-final: Jonny tog tag i taktpinnen från start. Ledde stort efter halva loppet före Jimmy och
Mia som trea. Micke låg länge fyra, men stort karosstrul i näst sista heatet tvingade honom att
koppla ur handtaget. Robin övertog fjärdeplats före Göran och Maggan sist, med en bil som
bara gick på två cylindrar. Även Göran i depå, med drev och karosstrassel
A-final: Även här tidig ledning för Eric före Tomas
och Hans, Lasse, Stefan, Robban och Kennet i depå
efter bara två varv, motorsläpp?? Förlorar nog 50
varv i de tre första heaten
Ställning är samma fram till sjätte, Lasse övertog
andra plats lite före Hans. Hans på väg ikapp Lasse
men tappar i ”bananen” i sista heatet. Tomas motor
sackar allt eftersom. Robban sexa. Ställning i mål,
Eric i topp före Lasse, Hans, Stefan, Tomas, Robban
och Kennet.
Jonny slutar som totaltrea från B-finalen.

Westcupen 4

Stenungsund 2018-11-24

För den som tvivlar så lever Westcupen ännu.
Finalen i Westcupen kördes i på Stenungsunds 4-spåriga bana. Några nygamla som gästade
MK Stenung, Uffe Törn, även Johnny Andersen och Egil Aksnes fra Norge. Lite kul med
överraskningar. Racet samlade även följande förare. Jonny och Robin Johansson, Jimmy,
Maggan och Tomas Nilsson, Micke Wingfors, alla Bjärke SCC. Uffe och Lasse Törn GO-69, samt
tre hemmaåkare Jan Andersson, Peter Bäckström och Stefan Törnfeldt. Summa 13 förare.
Problemfri besiktning. Kval och finaler på 4x3 min.
Johnny Andersen vann Concourse i GT1 och Peter ’Bäckis’ Bäckström i SuperProd.

GT-1: Kvalvinnare Stefan 3.430, tvåa Jonny 3.459 och trea Egil 3.524.
D-final: Maggan, Johnny och Peter . Bäckis med en HPD (Hop-Plockade-Delar) som var
mycket svårkörd sackade efter, bilen blev lite bättre efter depåbesök. Johnny och Maggan
hade det tätare hela racet eller vad sägs om 15/100 till Johnnys fördel.
C-final: Jimmy, Jan och Micke. Tätt i början men Jimmy körde till sig ett övertag på Jan och
Micke. Det ökade till tre varv när strömmen slogs av. Micke ytterligare några varv senare.
B-final: Uffe, Lasse och Robin. Uffe och Robin drog
iväg medan Lasse körde av några gånger och
tappade varv. Uffes bil adderade varv och Robin blev
omåkt av Lasse som fått upp flåset.
A-final: Stefan, Egil och Jonny hade en egen fight
medan Tomas som hade en något tröttare bil blev
efter trion. Stefan ledde efter heat två med varvet
före Egil och Jonny. När målflaggan föll, hade Stefans
försprång blivit tre varv före Egil, fyra före Jonny.
Före SP, Träning och varma-klämda-mackor med
Ulrikas specialsås.
SP: Kvalvinnare Stefan 3.078 före Egil 3.189 och Lasse 3.200. Johnny Andersen körde inte SP
C-final: Jan, Micke, Robin och Maggan. När dryga minuten hade passerat fick Jans bil
motorsläpp. Han lödade men inte tillräckligt bra och han bröt racet efter 19 varv. Robin och
Micke hade en tajt strid hela racet och slutar på samma varv med Robin lite före. Maggan hade
eget lite lugnare tempo.
B-final: Jonny, Tomas, Jimmy och Bäckis. Här var
det tätt mellan tre, Jonny, Bäckis och Jimmy. Tomas
motor hade bränt sitt bästa krut. Jonny leder men
Bäckis och Jimmy hänger på varvet efter ända till
slutet. Skiljer bara ett varv mellan de tre.
A-final: Stefan, Egil, Lasse och Uffe. Stefan och Egil
har en strid under de 12 minuterna bara med något
varv mellan dom. Lasse som trea kan inte hålla
samma tempo men håller undan för Uffe. Stefan
vinner sin andra seger för dagen, denna gång med
dryga varvet. Lasse trea och Uffe slutar fyra. Uffe kör
sitt första race med egna bilar på över ett år och blir
fyra i båda klasserna. Bra.

Sammanlagt i GT-1:
Jonny Johansson Bjärke, Lasse Törn GO-69 och Hans Pettersson Bjärke.
Sammanlagt i SuperProduktion:
Jonny Johansson Bjärke, Hans Pettersson Bjärke och Lasse Törn GO-69.
Junior, Robin Johansson från Bjärke segrar i båda klasserna.

Se alla resultat på GO-69:s och Sveslots hemsida.
Tack till sponsorpriser från Peter Bäckström.
Vi ses 2019, eller…

