Kinnekulle Historic Meeting 22- 23 maj
Äntligen var det dags för start av årets RHK- serie som gick av stapeln på Kullen som vanligt.
Det var 120 anmälda till denna väderlabila racerbana och I8 i GT/GTS- klassen som reducerads till
14 efter fyra avbokningar.
På lördagens två fria träningar var banan torr som sedan övergick till blött på eftermiddagens kval.
Sin vana trogen tog Bengt Åke pole position före Claes, Lotsen och Jimmy, ett koppel Elaner
avslutade listan eftersom vått underlag som inte alltid är deras ”Cup of Tea”.
Första racet på söndagsmorgonen blev en torr och Claes var blixtsnabb och tog starten, tyvärr blev
hans saga kort efter att bakaxeln lagt av efter halva varvet. Det blev en defilering av Bengt Åke men
tuffare om andraplatsen som Lotsen knep före Tommy. PG hade hittat gaspedalen men blev lite
övermodig och genomförde en ”360 gradare” efter bron som resulterade att han fick släppa förbi
Jimmy och Lars, Elmon blev sist efter felaktig flaggning.

Den ständiga kampen om att bli först
Andra racet blev en dygnblöt tillställning där Bengt Åke tog starten men blev omkörd av Jimmy
efter halva loppet som klättrat genom fältet från åttonde startplats och verkligen trivs i ”Wet Race” och
vann. Lotsen höll länge tredjeplatsen men blev med stor irritation omkörd av både Tommy och Per i
sista kurvan. Racet som blev ett ”följa John tåg” var en enorm påfrestning med begränsad sikt och
ideliga tillfällen till vattenplaning., flera hävdade efteråt att det borde ha rödflaggats.

Ynglingen tar för sig. Emil före pappa Elmon.

Wet Race-kungen Jimmy Edwardsson

Per Roxlin i blötan.

PG halkar runt.

Trippelduellen i andra heatet, Tommy utan lyse, Lotsen tänd (?) och Per parkeringsljus.

Den vanliga kampen mellan PG och Lars Weigel.
Övrigt:
Emil samlade alla deltagarna i Parc Ferme efter första loppet för en vädjan till större förståelse från
alla i heatet att vi tävlar i bilar med olika fartresurser vilket kräver stor disciplin samt att vi skall ha
kul.
En eloge till Parc Ferme- chefen med krycka som gjorde ett mycket stabilt intryck, styrde och ställde
som en sergeant som fick oss att känna oss som nyinryckta rekryter.
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