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ScaleAuto 4                      Askersund 8 juni 2019 

 

Racingserien med ScaleAuto gick vidare, denna gång i Askersund. 

Tre förare från Mullsjö, en Karlskoga, två skåningar, en MK Ranare och en från Gbg. Blev lite som 

10 små negerpojkar. Två gav upp så blev det bara åtta.  

Bosse Åkesson och jag gjorde sällskap tur och retur Askersund.   

Lite käk och några timmars träning.  

Lördag lite mer träning, besiktning och kval.  

Blir 8x5 min, med fyra förare i varje semi och final.   

Tror kvalrekordet är under 7 sekunder. Ingen var under denna gång, men nära. Micke L tar täten 

med 7.008 före Bosse och Theo, sen kör Lars H 7.007, alltså kvalvinst med 1/1000 sek. Bra timing.  

Semi B: Lasse Törn, Magnus Åmell, Fredrik Åmell och Mats Florin. Lasse tar ledning och håller 

den i mål. Magnus med pappa Gunnars bil lika klar tvåa. Fredrik och Mats är trea och fyra. Mullsjö-

ligan tog tacksamt emot lite justering av bilarna.        

Semi A: Lars Harryson, Micke Landrud, Bosse Åkesson och Theo Andersson. Micke tar tidig 

ledning och gör därmed klart att övriga får köra bra för att spöa honom. Bosse med bra bil och lite 

flyt slår även han kvalvinnaren Lars, med tre varv. Theo fyra. Micke vinner på 335 varv.  

Lunchtime med hemlagat från Annikas kokbok. Korv Stroganoff med ris och grönsaker. Satt fint 

som en keps. 

Final B: Lasse T, Magnus Å, Fredrik Å och Mats F. Finalen såg ut på samma sätt som i semin, 

Lasse före Magnus, Fredrik och Mats. Fredrik fick hjälp med sin bil i början av racet, men undvek 

ändå sistaplatsen. Alla utom Fredrik förbättrade sina varv från semin. 

Final A: Lars H, Micke L, Bosse Å och Theo A. 

Även i final A tar Micke en klar ledning från 

början som han sedan inte släpper. Tuffare om 

andraplatsen mellan Lars, Theo och Bosse. 

Mellan ett och två varv skiljer de tre åt under 

hela racet. Lars kniper silvret två varv före Theo 

som är ett varv före Bosse.     

 

Grattis till förarna på pallen. 

Tack till: Annika som allt-i-allo, även till Mats 

Augustinsson som assisterande allt-i-allo .  

 

 


