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Hej slotracers,     2020-04-11 

Inga News precis, mer ett konstaterande av nuvarande tillstånd för de flesta.   

Vårsolen lyser på oss. Sitter här på altanen i solskenet med en kopp kaffe. Finns en 

liten önskan att skriva ett referat från ett av många slotrace, men det går ju inte för 

det har inte körts några race.   

Tror inte jag är ensam om att känna ett visst sug att koppla in ”pumpen” och köra ett 

kval med påföljande race.  

Men skuggan av Covid-19 hänger som en våt filt över hela samhället, så även över 

oss slotracers. Frivillig karantän eller inte så befinner vi oss på olika ställen och inte 

på något av de så noggrant planerade racen.  

50 personer, mer antal är inte rekommenderat att träffas. Så rent teoretiskt skulle vi 

kunna köra ett ganska stort race, sett till antalet startande. Men med hänsyn till 

rådande omständigheter och vad Folkhälsomyndigheten har rekommenderat så 

stannar vi hemma ett tag till.   

Slotracefolket är ju lite av globetrotters, gillar att träffas, rejsa, käka en pizza eller en 

burgare samt en Coke eller kanske en öl.  

Det var längesen, ni kommer väl ihåg hur det var??  

En fördel (?) med Covid-19 är kanske att suget efter slotracing ökar, med större antal 

bilar på gridden i kommande race.  

Blir trångt i racekalendern när alla flyttade race ska få ny racedag. Höstar brukar 

normalt vara korta, även utan pandemier.   

Att umgås virtuellt är ju poppis för tillfället i olika former. 

Vet inte om man kan köra slotracing virtuellt. Men slotracing är ju en sorts 

”dinosaurie”  från förra århundradet och som sådan ska den nog köras man-mot-man 

på en fysisk bana.  

Så det blir att plocka fram en lista som heter: ATT GÖRA. Kan innehålla att tapetsera 

ett rum, eller att lägga om altanenen eller att rensa i källaren. Kan också vara att 

renovera sina slot-motorer som man har. Att designa och lacka karosser eller limma 

upp några par hjul, bara för att nämna några saker.  

Man kan också kika lite på Janne och Mias hemsida, slotracing.se. Där finns mycket 

intressant att kolla på. Ex.vis 40 förare i CanAm, på Buråsbanan 1970 i Göteborg. 

Endast några få race nuförtiden, som samlar 40 startande.  

Finns även en del andra sidor om slotracing. Några av sidorna beskriver hur ett 

slotcar-chassi av pianotråd och mässingplåt kan byggas. Man kan börja med att 

kröka några pianotrådar som kan bli ett chassi till CanAm eller RetroPro.  

 

Så slotracers håll ut, vi ses snart hoppas jag… 

 

 

http://slotracing.se/

