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Westcup 3                   Partille 19 oktober 

 

Årets tredje och näst sista Westcup. 15 förare inkluderat tre norrmän på startlinjen i GT1.  

Körtid 8x3 min samt spårbyte 1 min i båda klasserna.  

 

Ingen i GT 1 kvalade under 5-sekundersgränsen. Bäst lyckades Tomas Nilsson på 5.012 före 

Jimmy Nilsson och Lasse Törn.  

Final B: Geir Jensrud, Micke Wingfors, Christer Blixt, Andreas Larsson, Maggan Nilsson, 

Johnny Andersen och Nicolay Ludvigsen. Andreas tog ledning i de två första heaten, sen tog 

Geir över i mitten av racet, men som i sin tur fick se sig omkörd av vinnaren i B-finalen, Micke. 

Christer som hade nystart efter 40 år, körde jämna fina rundor på alla spåren. Maggan höll 

Johnny och Nico bakom sig. 

Final A: Tomas Nilsson, Jimmy Nilsson, Lasse Törn, Kennet Hellström, Mia Ekman, Hans 

Pettersson, Robban Hjelm och Mats 

Augustinsson. Mia ledde efter första heatet, men 

blev omkörd av Lasse i andra. Lasse fick släppa 

ledningen till Tomas. Jimmy och Robban körde 

om en pallplats till femte heatet då Robbans 

motor släppte taget. Kennet ett varv före Mia 

och Hans som var på samma varv. Mats hade 

långt depåbesök i heat 3-4 och 5, kom tillbaka i 

sjätte efter motorlödning och riktat chassi. I mål 

Tomas före Lasse, Jimmy, Kennet, Mia Hans, 

Robban och Mats.  

60 minuters lunch och träning med Superproduktion.  

I Superproduktion blev det 14 förare, Johnny Andersen utgick efter strul med motorn.  

Hans hade skrapat ihop en snabb bil för att attackera gamla kvalrekordet på 4.463. Det var 

nära, men det gäller ju som bekant inte i slotracing. Hans gjorde ett starkt kval på 4.508, före 

Tomas och Lasse. Även denna gång Kennet som kvalfyra.  

B-final: Micke W, Mats A, Geir J, Andreas L, Christer B, Nico L och Maggan N. Mats och Geir 

växlade ledning hela racet. Andreas klart efter, men klart före återvändaren Christer som var 

klart före Maggan. Micke W:s race tog slut efter 8 varv med lös magnet. När strömmen bröts 

hade Mats och Geir lika många varv, med Mats ett kvarts varv före Geir. Andreas, Christer och 

Maggan höll sina placeringar. 



A-final: Tomas i ledning efter första heatet, före Lasse och Jimmy. Hans som fyra, Robban, 

Kennet och Mia. I andra får Tomas karosstrassel med drevbyte, tappar många varv. Hans i 

ledning. Robbans mek-verkstad har fixat 

till en bra bil, går som tåget. Lasse ny 

ledare efter femte. Nytt motorsläpp, 

denna gång drabbar det Jimmy, som 

kopplar ur handtaget. Kennet med en 

bra bil hänger på Robban, men är flera 

varv efter. Lasse behåller ledningen i 

mål med nöd och näppe. Hans hade en 

ödesdiger avkörning mindre än en minut 

före slutet. Den kostade honom segern. 

Kennet H presterade dagens jämnaste. Eller vad sägs om fyra i båda kvalen och fyra i båda 

racen. Bra kört. Kennet H har lagt några timmar på mängdträning. 

 

Tack till tävlingsledningen och grattis till båda vinnarna.  

Total resultatlista på GO-69 och Sveslot. 

Vi ses i Stenungsund 14 dec för sista deltävlingen. 

  


