16 februari 2022

2 timmars Teamrace

Stenungsund 2 februari 2022

Fyra team körde ett 2-tim race onsdag kväll i Stenungsund. Racet kördes i kombination med
en långtest av en ny FK-motor, Panda från Andrey Zhbanov.
Chassi JK X25, Kaross GT1, pinion 10T, vikt 100 gr, svarta bakhjul.
Fyra 30 min pass = 2 timmar. Startspår lottades. Spårbyte 2 min. 12,6 volt.
De fyra teamen och startspår:
•
•
•
•

Flatlus och Gurka
Knutby MK
Blixtfan
Bertil o Bertil

Grönt
Orange
Blått
Gult

Janne Andersson och Peter Bäckström.
Stefan Törnfeldt och Lasse Törn
Christer Blixt och Kennet Hellström
Bertil Karlsson och Torbjörn Nyström

Efter de första 30 min hade ledaren 14 varv mer än tvåan, trean 22 varv och fyran 27 varv.
Varvtider mellan 3.55 och 3.75 sek
Efter andra Knutby MK 24 före Blixten, 39 till Bertil o Bertil och 47 före Flatgurkan. Motorerna
ännu pigga. Ungefär samma varvtider som efter första.
Efter halva tredje heatet tappade Knutby pojkarnas och Flatgurkans motorer lite power. Bäst
fart på bilen hade BoB, även Blixten hade bra fart på bilen.
Inför sista heatet ledde KMK med 22 varv före Blixten, 45 varv före Flatgurkan och BB. De två
sistnämnda hade en tät fajt ända in i mål. Blixtpojkarna på Orange spår hade en något
snabbare bil än grabbarna från KMK på Grönt. 30 min är långt, skulle Blixten hinna ikapp och
förbi var frågan. De kapade avståndet varje varv. Knutby pojkarna kunde hålla undan och
vinna på 1809 varv, före Blixtfan som kapade 13 av de 22 varven. Mycket tätare blev det om
bronset mellan BoB och Flatgurkan som kämpade sida-vid-sida de sista 10 min. BoB knep
tredjeplatsen med 4/10 före Flatgurkan. Motorerna gick utan problem även om farten dämpats
till varvtider mellan 3.80 till 4.05 sek.
Samtliga team körde bra, impad av BoB som inte hade så många träningsvarv före start.
Blir säkert ett liknande race någon
onsdag.
Resultat:
Knutby MK
Blixtfan
Bertil o Bertil
Flatlus och Gurka

1809.55
1800.55
1752.10
1751.70

Vi ses på Westcupen 26 februari.
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