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BBQ 1000                  15-16 juni 2019 

 

Blev några återbud, men årets upplaga av BBQ var ett trevligt race. Betyget fick GO-69 av 

de som var där. Tack.  

 
Production 1/24 16 förare, finaler 8x5 min. Men först kval.     

Micke Landruds P-24 gick som om den hade laddats med nitrometanbränsle. Kvalvinst med 

rekord som grädde på moset. Nya rekordtiden 4.659 sek före Graeme Stephenson 4.838. 

Bara de två under 5 sek. 

Final B: Mats Augustinson, Micke Wingfors, Knacke Börjesson, Janne Andersson, Peter 

Person, Kennet Hellström, Lars Blomqvist, och Evelina Person. Mats i tidig ledning före 

hemmaåkarna Knacke och Blomman, Janne, Micke W, Evve, Peter och Kennet. Blomman 

tappar många varv i femte, Kennet tar två placeringar, slutar sexa. Janne och Peter kör 

jämna heat. Knacke och Micke kämpar sida vid sida, fördel Micke med två varv. Evve hade 

otur och måste bryta tidigt i 7:e heatet. Mats håller lätt ledningen in i mål.       

Final A: Micke Landrud, Graeme Stephenson, Lasse Törn, Mia Ekman, Robban Hjelm, Theo 

Andersson, Kennet Signal och Torgny Nordgren. Graeme i depå i första heatet. Han kör upp 

sig till trea i sista heatet. Vi har hört det förut, Micke bara drar iväg lämnar de andra klart 

efter. Redan efter fyra körda heat, ledning 

med 20 varv. De övriga fick rikta in sig på 

silver och brons. Micke klassade ut 

övriga, tvåan 37 varv efter. Blev mycket 

tätt mellan tvåan och femman. I mål 

skiljer bara tre varv tvåan Lasse 427, före 

Graeme 426, Theo 424.86 Torgny 

424.07. Kennet och Robban skiftade 

placering under racet, Kennet före med 

drygt två varv.  Mias motor lossnade i 

mitten sjunde av heatet. Bara att bryta 

racet.    

 

Äntligen BBQ,  med nye grillmästaren Anita. Mia stod för menyn: Grillad fläskytterfilé, 

potatissallad, grönsallad, feferoni, majs och baguettebröd som tilltugg. Valfri dryck. Efteråt 

blåbärspaj med vaniljsås. Före maten en liten traditionsenlig Apfelkorn.  

Efter mat och dryck träning för O-12 på söndagen. 

 

Open 12 16 förare, semi 8x3 och final 8x5 min.  

Vi har sett det förut, Micke Landrud som TQ, nu med 4.239 före Graeme och Eric Signal. 



Semi B: Mats Augustinsson, Lasse Blomqvist, Mia Ekman, Robert Hjelm, Peter Persson, 

Micke Wingfors, Kennet Hellström och Knacke Börjesson. Blomman har ledning en bit in i 

andra heatet men lämnar över den till Mats. Robban, Peter och Micke har kamp om 

placeringarna efter Mats. Även Kennet hänger på trion. Mia måste byta drev i första heatet 

och missade därmed chans att konkurera med övriga. Mats vinner före Blomman, Robban 

trea. Mellan Peter och Wingis är det tätt, båda slutar på 255 med Peter före. Kennet som fått 

upp flåset på sin bil gör ett jämt och bra race. Mia kör bra efter drevbytet, slutar några varv 

efter Kennet. Knacke sist med ojämn körning.  

Semi A: Micke Landrud, Graeme Stephenson, Theo Andersson, Eric Signal, Kennet Signal, 

Torgny Nordgren, Lasse Törn och Evelina Persson. Theo i topp de tre första heaten strax 

före  Graeme och Kennet och Eric. Torgny före Lasse som håller undan för Micke, som 

måste besöka depån i första och femte. Evve har ingen bra dag. I mål Graeme, Theo, 

Kennet, Eric, Torgny, Lasse, Micke och Evve.  

 

Till final: Graeme, Theo, Kennet, Eric, Torgny, Lasse, samt Mats och Blomman från B-

semin. En final utan Micke L är ovanlig, han får trösta sig med två TQ och vinst i P-24.     

 

Finalen är en strid mellan Graeme, Eric 

och Theo, de ligger i topp hela finalen. 

Eric tappar i heat fyra och fem, Graeme 

tappar i heat sex och sju. Theo skuggar 

några varv efter. Torgny fyra hela racet, 

Lasse kör upp sig till femma med Mats 

varvet efter, Kennet tappar varv i sjunde 

men är klart före Blomman som har ett 

lite lugnare tempo.  

Några karosstrassel och några borstbyte 

annars ett lugnt race.  

 
Grattis till vinnarna Micke Landrud i P-24  

och Graeme Stephenson i O-12. 

Tack Mia för allt fixande före, under och efter.  

Tack Anita och Annika för all hjälp under helgen. 

Tack Knacke för pris till Ungdomarna, Theo och Evelina.  

Kompletta resultat på GO-69 och Sveslot. 

 

 


