19–20 juni 2021 Karlskoga Velodromloppet Historic GP
Årets andra deltävlingen i RHK- serien genomfördes genom historiska Velodromloppet. Det
var den andra publikfria tävlingen i år och jag hoppas den sista.
166 deltagare anmälda och den ökade trenden verkar hålla i sig, i GT/GTS GTP- klassen
återfanns hela 19 anmälda. Jag blev utnämnd till depåchef för vår klass och Healey Racing
Team där även Oplar och Nisses maffia Ford Falcon Futura Sprint ingår.
Lördag högsommarväder med endast en fri träning på 20 min. Tyvärr kom inte Per-Mikael
Holm till start i sin Prototyp GT. Enda noterade missödet var Claes som hade ett kabelbrott i
fördelaren.
Till eftermiddagens kval började det regna, Bengt-Åke som kan hantera sin Elan både på
torrt och blött tog pole före Claes och Janne Kling. Lotsen femma och jag lyckades kvala in
på nionde plats före V8-orna. Elmon, Anders A samt Micke, som var tillbaka, avslutade fältet.
Söndagens båda race var heta tillställningar. På morgonens race knep startsnabbe Claes
starten från sin tredje startruta men blev snabbt passerad av Janne Kling i GT 40 som dock
bröt med löst hjul efter sju varv.

Claes tar starten i första heatet. Men glädjen blev kortvarig!
Min start var en katastrof och blev omkörd på startplattan av flera bilar. Claes blev sedan
omkörd av Bengt-Åke som vann med Tommy Bencsik trea och Lotsen fyra. Jag lyckades ta
tillbaka några placeringar och slutade tia före Jan Richter i sin grymma Chevrolet Corvette.
Anders Arildsson tolva och Micke tretton, Elmon bröt efter teknisk flagg.

Temperaturen steg ytterligare till andra racet med Janne på pole före Bengt-Åke och Claes,
sedan en bunt Elaner som fått fart på den torra banan. Jag missade starten återigen och fick
inte styrningen att stämma i värmen. Claes och Bengt-Åke hade en fight genom loppet om
andraplatsen där Claes fick ge sig i sista kurvan till Cillas stora frustration. Lotsen kom fyra
före tre Elaner, Jimmy och Lars som tampades som i första racet med omvänd ordning i mål
följd av Jan elva och mig. Minstingsgänget vanns av Elmon före Anders A och Micke.

Som vanligt trevlig samvaro i Healey Racing Team med några dito gäster.

USA – England – Tyskland i tätt race.

Anders Arildsson och Micke i sina kycklinggula Spritar.

PG uppvaktas av Jan Richter.

Lars W inspekterar Jans Corvette.

Micke F startklar.

Den ständiga kampen mellan Tommy och Lotsen.

V8-or i en egen kamp.

Bengt-Åke pressar sig förbi Claes i sista kurvan och tar andraplatsen.
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