Kinnekulle Historic Meeting 5–6 september 2020

Årets andra deltävling i RHK-serien gick av stapeln i helgen. 113 anmälda exklusive
Legends och Ginetta Cup. Vi var 17 bilar i GT/GTS-heatet.
Kvalet som genomfördes på lördagen blev en blöt tillställning där Claes Andersson, Anders
Schildt och Anders Lotsengård dominerade med sina Healeys på rad. Jag gjorde en medioker
tid och blev tia. Däremot mycket starkt av Elmon Larsson, Micke Frieberg och Petter
Björkqvist att med sina små bilar kvala in före en Mustang och en Corvette.
I söndagens första race, som var torrt, tog Schildten starten men blev snart passerad av
rallycrossmästaren Myggan Nilsson som styrde Tommy Bencsiks andra Elan.
Loppet fick tyvärr en tråkig inramning på sjunde varvet när Bengt-Åke Bengtsson vid
varvning touchar och vänder på Micke strax innan kvarnkurvan och Schildten som kom tätt
efter inte hade en chans att väja utan smällde in i fronten på Spriten. Båda Healeys kräver
omfattande plåt- och kanske även chassiarbete efter. Sorgligt!

Myggan markerade var skåpet skall stå med att vinna loppet före Bengt-Åke, Tommy, Claes
och Lotsen. Elmon tolva och jag tretton efter ett oförklarligt tillfälligt motorstopp mitt i racet.
I race två startade tre Elaner först som dock blev två redan på första varvet i depåkurvan när
Tommy tappade bakhjulet och snurrade. Det blev två Elaner kvar där Myggan återigen drog
längsta strået före Bengt-Åke sedan Claes, Lotsen, Mats Ek och Per Roxlin i sin
välpreparerade MG Midget GT, samt Jimmy i MGB före mej och Lars Weigl i Porsche 911
som jag hade kamp med hela loppet. Jag blev moralisk åtta men blev tyvärr nerflyttad efter att
domarna endast följde loppet på datorn och hävdade att transpondern inte registrerat ett varv.
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Nästa race 19–20 september på Falkenbergs Motorbana.
Tillsammans med Svenska Bilsportförbundet och Falkenbergs Motorklubb kommer RHK att
sända våra race live via streaming på SBF Play.

Elmon leder familjekampen mot sonen Petter.

Här är Petter David i sin Triumph mot Goliat i form av Mats i Mustangen

Micke lämnar företräde för muskelmaskin.

Plötsligt blev Tommy B passagerare när bakhjulet lossnade.
Lotsen smet förbi innan Elanen landat!

Anders Schildt tog starten i race 1 före Claes A och Bengt-Åke Bengtsson.

Claes håller Elangänget stången (en stund i alla fall!).

Rolf ”Myggan” Nilsson i Tommy Bs andrabil passerar Schildten.

Claes och Lars Weigl pustar ut efter racet – på språng mot nästa race i sina andra bilar!

