
        

3 mars 2020 

Westcup #1 2020                 22 februari 2020 

Efter några möten om nya regler kom första racet i Westcupen igång på Bjärkebanan. 

Fyra förare från Norge. Även kul med några nya förare bl. a. från MK Ran.  

GT 1 är lite ändringar och tillägg. Bara tre karosser är godkända och att även 

Phoenixmotorn med 10 taggars pinion 64P får köras (se reglemente på GO-69). 

SuperProd, eller kanske borde heta EuroProd ☺ . Karosser endast tre godkända. 

Annars samma som året innan (se reglemente på GO-69:s hemsida). 

17 anmälda i de båda klasserna. Varvtidskval och tre finaler 6-6-5.   

GT 1 kvalvinnare, Mats Augustinsson, 5.236, före Theo Andersson och Geir Jensrud.  

Först C-final, med fem förare, Stellan Karlsson, Nicolay Ludvigsen, Per Faber, Jonny 

Svensson och Tom Blantern. Tom och Nico startade bra och skaffade sig en liten 

ledning före Per, Tom och Stellan. Nico var ur spår några gånger och Tom ensam i 

ledning. Nico säker andraplats före Per som var några varv före Stellan och Jonny med 

en bil som hade en egen vilja.  

Till B-final, Micke Wingfors, Lasse Törn, Lasse Pettersson, Gunnar Åmell, Sebastian 

Walter och Loke Walter, de två sistnämnda bröder? Racet började med några kraftiga 

smällar men sen lugnade det ner sig. Micke W och Gunnar klarade sig från de värsta 

smällarna och kunde få några varv. Lasse P och Lasse T hade intryckta nosar några 

gånger. Sebbe körde bra och hade häng på Tom från C-finalen. Junioren Loke från MK 

Ran, han var hälften så lång som de andra, så en pall var hans förarplats. Wingis vinner 

på 239 varv före Gunnar och Lasse T, Lasse P, Sebbe och Loke. 

Och A-final med Mats A, Theo Andersson, 

Andreas Larsson, Hans Johansson, Geir J, 

Kennet Hellström. Från början ett rent race, 

enstaka track-call. Theo först med Andreas, 

Hans och Mats på samma varv. Geir varvet 

efter, Ken två varv bakom. Theo ökade farten 

och var ohotad etta. Mats tog av bilen i mitten 

av femte heatet efter mycket strul. Trion blev 

en duo med Andy och Hans. Geir tre varv före 

Kennet. Theo vinner klart före Andy som hade 

varvet tillgodo på Hans. Geir före Kennet.    

     Seniorer GT 1 

    2: Hans J       1: Andreas       3: Micke 



SuperProd kvalvinnare, Theo Andersson 4.860, före Mats och Hans Johansson. 

C-finalen, Stellan, Sebbe, Nico, Gunnar och Loke. Gunnar och Nico drar iväg varvet 

före Sebbe och Stellan, med Loke par varv efter. Gunnar med två varv upp på Nico, 

Sebbe fyra varv före Loke med Stellan på sladden. Racet ganska odramatiskt och 

ställningen håller sig i mål. 

B-finalen, Andreas, Wingis, Lasse P, Per, Kennet och Jonny. Wingis tar liten ledning 

före Andy och Per två varv efter, Lasse P håller jämna varv med Per. Kennet tappar ett 

hjul och även varv. Jonny kör bättre än i GT1. Lasse åker på två rejäla smällar, 

karossen går sönder och måste köra på halvgas resten av racet. Hemmaåkaren Wingis 

undviker de flesta smällarna och vinner, före Andy, Per, Lasse, Jonny och Kennet. 

Avslutar dagen med A-finalen, Theo, Mats, 

Hans, Geir, Tom och Lasse T. Tom bryter efter 

halva andra heatet. Theo före Mats. Efter 

halva racet Hans, Geir och Lasse tre varv efter 

täten. Hans tappar fart och blir omkörd av Geir 

och Lasse. Theo och Mats i täten, Lasse ökar 

och tar in varv på Geir. Hans tappar fler varv. I 

slutet har Lasse tagit över tredjeplats men är 

långt efter vinnaren Theo och tvåan Mats.   

   

    Seniorer SuperProduktion 

    2: Lasse T      1: Mats        3: Geir 

Tror de flesta körde med chassit JK Cheetah (Aelos) 

i båda klasserna. 

Bra med ett startfält på 17 förare, trots att några 

starka kort saknades.  

Tack till Bjärke SCC och tävlingsledare Jonny 

Johansson. 

Grattis till dubbelsegraren Theo Andersson från MK 

Ran, att han är junior märks inte, han kör bara ifrån  

de övriga. Bra jobbat.    

              

                                                    Juniorer båda klasserna 

    2: Loke          1: Theo 


