26 juni 2020

GO-69s Säsongsavslut
Sprintrace 24 juni 2020

Racet genomfördes i skuggan av Covid-19 och med respektfullt avstånd mellan
förarna och som vanligt även mellan kurvvakterna.
I depån fanns namnmarkerade platser samt tomma platser för undvikande av
trängsel.
Genom åren har slotraceförare kört en del mysko race. På grund av pandemin Covid19 är nog detta ett av de mera mysko race som GO-69 kört. Många personer har
varit i karantän så även vi slotracers. Det sågs några spända blickar och stela fingrar
hos några, men inte oväntat efter så lång time-out. Samtliga är säkert trötta på de
microsmå monstren, som ful-importerats från annat land.
På Gridden: Björn Wahlberg, Christer Blixt, Göran Fälthammar, Henric Palm, Janne
Andersson, Kennet Hellström, Kennet Signal, Lars-Gunnar ”Knacke” Börjesson, Lars
Harrysson, Peter ”Bäckis” Bäckström, Stefan Törnfeldt, Torbjörn Nyström, Uffe Törn
och Lasse Törn. Summeras till 14 förare.

Racet började som alla race med kval. Varvtidskval 1 min. Blått spår.
TQ, Lasse 4.971 före Stefan och Uffe.
Racet gjordes med två förare, två spår (grön och gul) om två min/spår, totalt 4 min.
Första paret ut, Göran och Henrik. Göran körde lugnt och säkert de fyra minuterna.
Henrik höll lätt samma tempo men hade fler avkörningar, 37.12 mot 32.97

Andra par, Janne och Bäckis. Kamp om vem som är etta och tvåa i gamla Team-K.
Janne tog ledning i första, Bäckis körde upp sig i andra, båda slutade på samma
varv, med Janne först på 38.45 mot 38.23
Tredje par, Torbjörn med en KenHell preppad bil tog ledning i första. Björn kommer
tillbaka i andra och vann den pardansen med fina 38.58, även ny ledare, mot
Torbjörns 37.91.
Fjärde par, Christer började med 21 och Knacke 18, efter bytet körde Knacke upp
sig, men nådde inte Christers 41.56 och ny ledning, mot Knackes 37.93.
Femte par, Lars och Kennet S, båda med bra bilar, efter första skiljer bara några
billängder men Lars vann och tog ledningen med 43.47 mot Kennets 40.91.
Näst sista par, Kennet H och Uffe, Kennet med en jämn körning ledde vid spårbytet
med dryga varvet, Uffe vann andra men nådde inte upp till Kennet, som blev
samtidigt ny ledare. 44.05 mot 43.06 varv.
Sista par ut, Lasse och Stefan, Lasse tog ledning efter jämn körning. Både Stefan
och Lasse ökade farten i andra, Lasse före på 22.98 mot Stefan 22. Lasse slutade på
44.98 mot Stefans 42.59 varv.
Lasse vann totalt före
Kennet H och Lars.
Det såg inte ut som att
någon bil behövde motortransplantation, men tror
att några hade hjul som
passerat Bästföre-datum.
Tack till alla förare som var med i racet.
Även för att avstånd respekterades på bra sätt.
Tack till Berra som hjälpte oss innan och under racet.
Tack även till sponsorerna:
Knacke, Christer, Ekmans och Lasse
Resultatlista: www.go-69.net/resultat/2020/partille200624.pdf
En slotracer behöver inte vara svårt slotcar-skadad, med det kanske hjälper till.

