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BBQ1000 2018 

 
Slotracers! 

 
Säsongen går mot sitt slut och sommaruppehåll. Innan dess skulle vi köra vårt vanliga BBQ1000 
på Partillebanan 2-4 juni. 
Startfältet i år var lite tunnare än sist, kanske var det den tidigare sommaren som satte sina 
spår. 
Alltnog, på fredag e.m. var vi ett gäng racesugna som tränade lite på den nysoppade banan, det 
gick tungt! En motor kroknade för mig, sen kroknade jag och kopplade fel när jag kopplade in 
handtaget. Bilen som Janne E precis grejat motorn på, smack i sargen!!! Mer jobb till Janne! Vad 
gjorde jag utan Janne, stort tack för all hjälp! 
Lördagen bjöd på gott om träningstid då vi som sagt var lite färre deltagare i år, 18 st i P24 och 
15 i O12. 
Väldigt kul att Karlskoga kom med 6 man i P24 och 3 i O12. Vi behöver lite nytt blod i 
slotracingen! 
Med 5 veckors sommar redan fick vi köra vår nyinstallerade luft-luft värmepump på kyla för att 
inte överhetta förarna. 
Träningstiderna i P24 såg ut att ligga på ca 5.2 och uppåt. Många hade svårt att "få till det"! 

 
Kval P24 

När Peter Persson skulle starta sitt kvalpass kom det ingen ström! Var det reläet som inte slog 
till? Ingen signal från datorn? Omstart av racesystemet hjälpte inte. Robban hittade en lös sladd 
som någon dragit ur och inte satt tillbaks. Nu kunde vi rulla igen, puh! 
Theo var 1:e man att gå under 5 sekunder, 4.97! Bra Theo! Till slut hade vi 5 man under 5 
sekunder med Landrud snabbast på 4.81. De andra 4 låg inom 4/100, 4.93-4.97! 
Med 18 förare delade vi upp det på 3 finaler! 

 
C-final 

Hit gick Hampus Persson, Micke Wingfors, Mats Augustinsson, Jan Qvist, Evelina Persson och 
Peter Persson. 
De första 2 heaten gick utan strul. Mats, Micke och Evelina krigade om ledningen. I heat 3 och 4 
hade Hampus lite karossproblem och kontaktproblem, kom lite på efterkälken! Ställningen efter 
heat 3,4,5 var Mats, Micke och Evelina i nämnd ordning. Efter heat 6 hade Jan Q passerat 
Evelina med knappt ett varv. Detta höll sen i sig resten av denna final dvs. Mats, Micke, Jan Q, 
Evelina när finalen var över. Hampus 5:a, 16/100-delar för Peter! 

 
B-final 

Robban Hjelm, Patrik Wargh, Lars Blomqvist, Kevin Qvist, Torgny Nordgren och undertecknad 
fick tampas här! 
Här var det ingen tvekan, Torgny tog täten direkt och höll det hela vägen. 
I heat 2 tappade jag motorn efter en smäll och var inte tillbaks förrän i heat 3. Kevin 2:a efter 
detta heat, 3 varv före Blomman. Under heat 4 fick Kevin byta drev så Blomman avancerade till 
2:a plats i denna final. Kevin blev 3:a följd av Robban, Patrik och mig efter 8 heat. 

 

 



A-final 

Nu var det dags för de stora elefanterna att dansa! Micke Landrud, Mia Ekman, Lasse Törn, 
Janne Ekman, Theo Andersson och Lars Harrysson! 
Landrud skruvade upp tempot direkt i heat 1 och ledde med 4 varv före Theo, Janne E, Lasse T, 
Harrysson. I heat 2 ryckte Törn åt sig ledningen, men bara med 14/100 delar. Från heat 3 visade 
Landrud var skåpet skulle stå! 
Theo fick motorproblem i heat 3 och 4 samt drevras i heat 5 och 6. Övriga hade inga bekymmer 
att tala om. Ställningen i täten var oförändrad från heat 3 till slutet! Landrud, Törn, Harrysson! 
I mål skiljde det 5 varv från Landrud till Törn med Harrysson 8 varv därefter. Dessa 3 tog 
naturligtvis plats 1-3 totalt. Kul med Kevin som 8:a totalt, bra kört!  
Förvånansvärt lite krångel i alla finalerna! 

 
Grillning 

Ingen BBQ utan grillning! Vädret var grymt och grillen släpades fram. Janne E var som vanligt 
grillmästare och Mia hade mästerligt preparerat råvarorna som alltid. Grillad majskolv, grillad 
kycklingfilé, guacamole och annat godis. Några från Karlskoga drog hemåt men Peter 
Bäckström och Berra anslöt. Solen sken och stämningen var på topp! 
En och annan passade på att värma upp O12-bilarna efter grillningen. 

 
Söndag f.m. bjöd också på gott om träningstid. Landrud såg som vanligt snabb ut, i övrigt låg 
träningstiderna på ca 4.5-4.8 sekunder. 
 
Kval O12 

Träningstiderna såg ut att spegla sig i kvaltiderna. Landrud slog till med 4.138, sen hade vi Kevin 
på 4.331, Patrik på 4.336 och Theo på 4.379! De är snabba Kevin och Theo.  
Sen var det 5 st på 4.45-4.55. Dock alla kvalande under 5 sekunder! 
 

Semifinaler 

Med 15 startande blev det 2 semifinaler, 7 st i semi B och 8 st i semi A innan man kvalificerade 
till "stora finalen" 
 

Till Semi B gick Micke W, Jan Q, Mats A, Mia, Blomman, Harrysson och jag. 
Harrysson fick bryta i heat 2 med trasigt chassi, förövrigt var det bara lite borstbyte. 
Tätkampen kom att stå mellan Mia och Jan Q där Jan Q gick segrande ur striden, 3 varv före 
Mia. Blomman blev 3:a i denna semi, 42/100 delar efter Mia. Mats A slutade 4:a. 

 

Till Semi A kvalade Landrud, Patrik, Lasse T, Kevin Q, Theo, Torgny, Janne E och Robban in. 
Landrud tog i vanlig ordning hand om taktpinnen och ledde från start till mål. 
Robban hade lite kontaktproblem och fick i heat 4 problem med ett motorlager, bröt i heat 5. 
Theo fick byta bakhjul i sista heatet, annars var det bara nåt enstaka borstbyte. Ordningen i 
täten efter denna semi blev Landrud, Patrik, Törn och Kevin. 

 

Final 

Från B-semi gick Jan Q och Mia till final. Från A-semi kom Landrud, Patrik, Törn, Kevin Q, 
Torgny och Theo. 
Återigen var det Landrud som drog upp tempot. Theo var dock bara 4/100 delar ifrån efter heat 
1! 
Bortsett från några borstbyten var det nästan "a walk in the park"! I heat 4 hade Torgny lite 
trassel med ett nålfäste och Theo fick byta drev i 7:e heatet. 
Landrud ledde efter samtliga heat och var 13,5 varv före Patrik som hade 4,5 varv ner till Törn. 
Kevin Q slutade 4:a, bra kört Kevin! 
 



Stort grattis till alla pristagarna. 
Pengapriser till de 8 bästa i O12 
och naturligtvis bucklor till 1,2,3 i 
båda klasserna. 
 

En trevlig helg som blev bra tack 
vare er som deltog och alla som 
fixat och donat. Speciellt tack till 
Janne E och Mia E.  
 

Det gjorde ju inget att vi fick en 
härlig grillkväll med härligt väder! 

 
Vi syns till hösten! 
Vid pennan 
 

Knacke 
 

 
Kommentar från redaktören: 

Vi vill rikta ett stort och varmt 
tack till Knacke som hade skänkt 
1000 kr till vinnaren i O12. 
 
 


