Totalt 227 anmälda till årets första tävling I RHK-serien på Mantorp Park 22–23 augusti.
Relativt fulla heat tillsammans med SPVM och Legends Cup som tävlade på söndagen. Vi var
21 anmälda och sju bilar från Healey Racing Team i GT/GTS GTP – heatet med allt från Ford
Mustang Shelby GT350, Corvette, Healeys, Elaner och Triumph Spitfire.

Ovan den propra depån för Healey Racing Team (med visst Opelinslag …).

Visst är det en trevlig blandning av bilar i GT/GTS GTP-heatet.

I kvalet var Elanerna med Bengt-Åke Bengtsson och Tommy Bencsik snabbast före Claes Andersson i
Healeyn, Janne Hellberg i Marcos, Anders Lotsengård och Anders Schildt som efter några få varv fick
problem med bakvagnsupphängningen.

Lotsen på plats i sin cockpit, och Per Roxlin tillbaka igen i sin MG Midget GT efter utlandssejour.

Jag kvalade på plats tolv, Elmon Larsson, Anders Arildsson och Micke Frieberg startade i slutet av
fältet.
Race 1 blev en riktig thriller mellan Bengt-Åke, Tommy och Schildten som placerade sig i nämnd
ordning före Claes, Janne och Lotsen.

Claes som även tävlar framgångsrikt med sin Opel Kadett GTE.

Elmon vill markera att äldst går först –
sonen Emil i sin Fairthorpe bakom.

Jag fick bryta på första varvet med kylarproblem och stannade i depån. Duellen i Spritemaffian togs
hem av Elmon på fjortonde plats före Anders A och Micke.
Race 2 blev spännande, uppdelat på flertal dueller.

Segraren i race två, Anders S före Tommy B.

PG och Lars Wiegl i tät duell om platserna.

Först Schilten och Tommy sedan Claes och Bengt-Åke som gjorde en hård satsning i sista kurva och
hamnade utanför banan, därefter Lotsen och Tord Ekengren i Elan samt längre ned i fältet Jan Richter
i sin välbyggda Corvette med mig i hasorna (som klättrat sex placeringar) tätt följd av Weigl. Per
Roxlin i sin fina Midget överlägset snabbast av ”minstingarna”, där Spritarna avslutade fältet. Petter
Björkqvist i sin Spitfire fick bryta på ett tidigt stadium och Janne bröt i sin snabba Marcos efter tio
varv när huvfästet hade släppt.
Text: PG Johansson #12
Foto: Bengt-Åce Gustavsson

