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RetroNats 2018-2019     30 mars 2019 

 

RetroNats 10:e gången, blev lite försenat och kördes först den 30 mars 2019. 

Deltagare: Mia Ekman, L-G ’Knacke’ Börjesson, Lasse ’Blomman’ Blomqvist, Eric Signal, 

Kennet Signal, Kennet Hellström, Jens Backman, Stefan Törnfeldt, Lasse Pettersson, Lasse 

Törn.  

Kan nämna att många förare saknades. De får ny möjlighet till hösten. Jag hoppas på fler, det 

blir väl inget toppenrace med tre förare på 4-spår.  

Varvtidskval och alla finaler 4x3 minuter. 

Vinnare Concourse: 

F1 Lasse Pettersson 

CanAm Jens Backman  

RetroPro Jens Backman 

Stocker Lasse Törn 

 
Racedagen började som vanligt med 

Inline-klasserna. 

 

Formel 1 TQ: Lasse Törn 6.237 före Stefan och Eric. 9 startande. 
 

C-final: Kennet S med hyrbil av Jens måste slipa till bakhjulen innan bilen var körbar. Lasse P 

lånade en Mike Steube-byggd bil av Stefan. Jens som gjorde ett hyfsat kval började lugnt i heat 

1. Körde lika med Kennet och Lasse i andra. Men Jens roliga tog slut efter en tuff smäll. 

Upphängning för bakaxel krökte sig, med långt depåbesök som följd. Kennet och Lasse följs åt 

med Kennet 98 före Lasse 95 varv.   
 

B-final: Knacke, Mia och Blomman. Knacke med lånebil av Lars Harrysson gör sitt bästa race 

för dagen. Han visar Mia och Blomman hur man kör Formel 1. Mia leder efter två heat, Knacke 

tvåa. Blomman som trea. Knacke tar över i tredje och håller ledningen i mål på 108 före Mia 

107 och Blomman 104 varv. En jämn och fin final.  
 

A-final: Eric, Stefan och Lasse T. Eric 

(med lånad bil av Mia) och Stefan kör 

jämnt och lämnar Lasse med några varv. 

Eric styr mot seger med Stefan precis 

bakom. Lasse tappar till plats fem totalt 

men kör upp sig till fjärde och lämnar 

femteplats till Mia med 20/100. Eric och 

Stefan etta och tvåa med Knacke som från 

B-final plockar bronspokalen med en bra 

körning.  



CanAm  TQ: Stefan Törnfeldt 5.935 före Lasse och Mia. 9 startande.  
 

C-final: Blomman, Jens och Lasse P. Blomman tar en säker ledning före Jens och Lasse. I 

andra börjar Lasses bil studsa omkring lite okontrollerat. Efter racet konstaterades att PU-örat 

var böjt. Jens började mycket lugnt men körde upp sig på slutet. Blomman som vann sin final 

var inte jättenöjd med bilen ändå. Förbättring till hösten blir det nog.  
 

B-final: Eric, Kennet S och Knacke. Efter första Eric före Knacke och Kennet. Samma ställning 

efter heat två. I tredje missar Knacke att 

behålla plats två. Kennet tar över den 

medan Eric ökar försprånget och vinner 

på 113.69. Fem varv före farsan Kennet 

och Knacke.    
 

A-final: Lasse T, Stefan och Mia. En 

jämn final alla tre bilarna med ett varv 

emellan efter tredje heatet. Mia missar 

pallplats på sista spåret med dryga 

varvet. Stefan tvåa. Lasse T som har en 

bra bil vinner. Eric kör bra från B-finalen 

och blir trea totalt.  

 

Dags för lite matpaus och träning för RetroPro och Stocker.  

 

RetroPro TQ: Stefan Törnfeldt 5.571 före Lasse och Mia. 10 startande 
 

C-final: Kennet S, Lasse P och Jens. Kennet och Lasse drog iväg och lämnade Jens på 

efterkälken. Kennet med lånebil och Lasse med sitt gamla Voki-chassi. Samma ställning hölls 

in i mål. Kennet 114 och Lasse 113 varv.  Drevras gjorde att Jens fick bryta racet i sista heatet.  
 

B-final: Här möts Eric, Knacke och Kennet H. Eric och Knacke drar iväg och skapar en lucka 

till Kennet på några varv. Efter heat tre är Eric tre varv före Knacke som har tre varv tillgodo på 

Kennet. Ställningen håller sig tills strömmen slås av.   
 

A-final: Stefan, Lasse T, Blomman och 

Mia. Lasse T tar ledningen före Mia, 

Stefan och Blomman. Efter tredje heatet 

Lasse 93, Mia 90, Stefan och Blomman 

89. Tajt om andraplats. Lasse vinner racet 

med Stefan som tvåa med 14/100 före 

Blomman. Mias bil fick nytt drev inför 

finalen. Det började låta illa i fjärde heatet 

och hon måste köra till mål i lugnt tempo. 

Missade pallplats på det?  

 

Stocker TQ: Lasse Törn 6.169 före Mia och Stefan.  9 startande. 
 

C-final: Lasse P, Jens och Kennet H. Lasse med en lånad Mercury tog klar ledning från start. 

Riktig duell mellan Jens som kör Charger och Kennet som kör Torino, lånad av Robert. Lasse 

vinner lätt på 105, före Jens med Kennet knappt varvet efter.  
 



B-final: Eric, Knacke och Blomman. Eric är fortfarande på hugget och samlar varv med sin 

lånade Rosa Express, Torino? Mer jämnt mellan Knacke och Blomman som båda kör Mercury? 

Skiljer till slut drygt ett varv till Knackes fördel. Eric vinner och slutar på 109 varv.  
 

A-final: Lasse T, Stefan och Mia. De tre 

första heaten är det Lasse i ledning före 

Mia och Stefan. Inför sista har Lasse 83 

varv, Mia och Stefan båda 81 varv. De 

kör om plats på pallen. Eric från B-finalen 

kan bara titta på om båda kör om honom 

eller ingen. Stefan kör om Mia och tar 

tredje plats med någon meter.  Eric från 

B behåller silverplats och Lasse vinner 

på 111 varv. 

Stocker är Kungaklassen eller Tunga 

klassen (130 gram). 

 

Eric som inte hade kört dessa bilar förut tog tre pallplatser, varav seger i F1. Stefan tog fyra 

pokaler, Blomman och Knacke var sin pokal. Hat-trick är nog ovanligt i slotracing, Lasse T 

gjorde ett av dom.  

 

Avdelning för TACK: 

Tack Anita som ställde upp både som kurvvakt och korvvakt. 

Tack till vår sponsor Knacke Börjesson för flaskor med ”Bubbel” till vinnarna.  

Tack även de som lånade ut bilar. Jens, Robban, Janne E, Stefan och Lasse T. 

 

Vi ses kanske 26 oktober när 2019 års RetroNats körs.  

 

   

   


