
 

                
9–11 oktober Karlskoga Velodromloppet Historic GP 

 

 
Lights on! 

Finalen i RHK- serien var i år förlagd till Gelleråsen. Det blev en dyblöt tillställning 
med 97 deltagare. I vårt heat var vi tolv anmälda och saknade Elmon-klanen. 

Det hala underlaget infanns sig redan till testen på lördagsmorgonen och delvis under kvalet 
där Bengt-Åke i sin Elan var snabbast. Tvåa var Anders S följd av Claes, Lotsen, Lars W, Per 
Roxlin och sedan jag på sjunde. 

Efter nattens spöregn var halkan total till första racet på söndagen. Schildt tog starten före 
Bengt-Åke, Claes och Lars Weigl som i sin Porsche trivdes som fisken i vattnet i blötan. 
Bengt-Åke tappade dock sin andraplats på ett tidigt stadium när han gjorde en piruett i 
depåkurvan. Anders S segrade men de mindre motorsvaga bilarna visade sig ha en viss fördel 
på det hala underlaget – både Lars och Per på prispallen före Bengt-Åke, Claes, Jimmy, 
Lotsen och jag åtta. 



Till race två var det regn och under loppet öppnade sig himlen totalt vilket gjorde banan 
mycket svårbemästrad. Anders S på pole position men Bengt-Åke tog starten och båda blev 
hårt uppvaktade av Jimmy. Per tjuvstartade med femton sekunders tidstillägg som straff. Hela 
loppet kändes som Bambi på hal is vilket både Schildt och Bengt-Åke fick känna på med 
piruetter. Anders S segrare även i andra heatet men Jimmy i sin MGB stod för dagens 
prestation genom att ta andraplatsen i sin MGB före Lars W i sin Porsche. Sedan Bengt-Åke 
och Per som blev nerflyttad två platser efter sin jumpstart. 

Därefter tre Healeys på rad med Claes, Lotsen och PG som tampades under heatet. Mats 
Bergryd, Anders Ek och Tord Ekegren tog de sista platserna.     
 
 

 
Glada miner trots väderleken  

 

 
Bengt-Åke snurrar och Schildt passar på. 



 
Claes med Per i hasorna. 

 

 
       Mats i hällregnet med sin vackra Mustang. 

 



 
     Per drar ifrån både PG och Lotsen. 

 

 
Även Lars var utanför banan. 

 



 
Den alltid mekande Jimmy. 

 
Segraren i en tjusig vattenkaskad. 



 
Lars förklarar varför han är snabb. 
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