22 januari 2020

6-timmars

söndagen den 16 februari 2020

Dagen efter 32-Nats är racedags för årets 6-timmarsrace. Även i år med O-12 bilar. Sex team
detta år. Ovanligt i år var att alla team hade tre förare. Presentation av Teamen och förarna:

6 med nya vänner: Jimmy och Tomas Nilsson samt Stefan Törnfeldt
Vi tre: Mats Augustinsson, Theo Andersson och Eric Signal
Team Bula: Anton och Sören Pettersson samt Victor Thorsson
Lars Revansch: Lars ”Blomman” Blomqvist, Lars-Gunnar ”Knacke” Börjesson och Mia Ekman
VVSexpress: Peter ”Bäckis” Bäckström, Robban Hjelm och Lasse Törn
Trio med Bumba: Lasse Pettersson, Kennet Hellström och Janne Andersson
Mia Ekman gjorde ett sent inhopp istället för Lars Harrysson som i sista minuten kastade in
handduken.
Teamens startspår hade lottats onsdagen innan med hjälp av
Stefans Bingolotto-snurra.
6 med nya vänner
Vi Tre
Bulan
Lars Revansch
VVSexpress
Trio med Bumba

vitt
svart
gult
rött
grönt
lila

Vid matpaus efter fjärde heatet är ställningen: 6 med nya vänner 2071 varv, Bulan 1947, Bumba
1899, Vi Tre 1881, VVS 1867 och Lars Revansch 1864 varv. Då hade Vi Tre bytt motor. Nya
vännerna ledde med drygt 120 varv. Mycket tätare i botten.
Det kurrade i magarna så Mias fläskfilégryta med risoni samt bröd och dricka smakade fint.
De tre första teamen tog ett stadigt tag om pokalerna. Nya vännerna i ledning, Vi Tre och Bulan
växlade som tvåa-trea, Lars R, Bumban och Expressen växlade om plats 4-5-6. Avdelning
motorbyte började bli aktuell för resterande team, utom Nya vännerna och Lars R, som körde
med sina ursprungliga motorer genom hela racet. Nya vännerna vinner och har kört alla heaten
över 500 varv. Imponerande men har hänt i tidigare race. Vi Tre och Bulan hade också några
heat över 500varv. Övriga team hade alla under 500 varv.
Lite om vad teamen förbrukade under racet.
6 med nya vänner:
Vi Tre:
Bulan:
Lars Revansch:
VVSexpress:
Trio med Bumba:

5 par borst, 3 par hjul
5 par borst, 3 par hjul + 1 motor
6 par borst, 6 par hjul + 1 motor + drev
5 par borst, 3 par hjul
4 par borst, 3 par hjul + 1 motor + drev
5 par borst, 3 par hjul + 1 motor + drev

Stefan är ”kung” (får man säga så?) som vunnit 6 år i rad, med olika medlemmar i teamen.
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6 med nya vänner
Vi tre
Team Bula
Lars revansch!
VVSexpress
Trio med Bumba

4117 varv
3908 varv
3885 varv
3702 varv
3645 varv
3623 varv

Tack till Anita och Annika för all hjälp.
Även tack till Knacke som sponsrade med några fina flaskor med bubbel.
Resultat med alla heat på GO-69 och sveslot.se

