
                    

17–19 juni Gelleråsen Arena Historic GP 
Fulla startfält med ca 200 anmälningar och hela 23 anmälda i vår GT/GTS-
klass med Claes, Elmon, Micke och jag från Healey Racing Team. Fredagen 
var de fria träningarnas dag och jag anlände till andra passet som dock inte 
blev långvarigt p.g.a. ett drivaxelbrott som fick bytas med överinseende av 
mekstrateg Svanberg.  
(I helgen har just Knutstorpstävlingen avgjorts, i år dock helt utan deltagande Healeys. 
Något reportage från denna kommer alltså inte att dyka upp. Är du intresserad av vad som 
hände får du titta på RHK:s hemsida./Reds anmärkning). 

Kvalet dominerades av Janne Kling och Kennet Persson i sina GT40 före 
danska Palle i sin Ginetta G4R, Jan Hellberg Marcos 1800 GT som var 
tillbaka samt Pekka Nyström i en fet Cheetah GT. Claes sexa jag 13, Micke 
och Elmon var 20 och 21. 

Racet på lördagseftermiddagen var som upplagt för prototyperna med 
Pekkas Cheetah GT och de två GT40 som ledde efter första varvet och sedan 
växlade något under loppet tills Pekka snurrade och fick ge sig. Jag fick en 
dålig start och fick släppa fältet. Som vanligt blev det trångt i första kurvan 
där Claes och Hellberg hade närkontakt och Marcosen tappade dörrskinnet. 
Jan fick sedan utgå på varv 10 efter att diffen lagt av. Claes blev sexa efter en 
stark styrning, jag 14 efter en godkänd upphämtning och Micke knep 17 
plats före Elmon.  

Efter dagens race hade GT-gänget sitt återupptagna ”Come Together Party” 
med livemusik av Hej å Hå med Peter som skapade partystämning med sin 
kravalljazz. 

Andra racet på söndagen relativt odramatiskt och näst intill en upprepning 
av race 1 förutom att Pekkas växellåda strejkade på första varvet. Kennet 
bytte plats med Jan K och vann trea blev Palle från Danmark. Claes sexa och 
jag fick nöja mig med 13 plats, Micke gjorde sitt hittills bästa framträdande i 
MGB och placerade sig 15 före Mats Bergryd i Mustang samt Elmon.  

 

Bilder nedan! 

 



 
Giganternas kamp om segern. 

 

 
Elmon utan hardtop pressas mellan två Mustanger. 

 

 

Pekka Nyström i Cheetah GT 



 
Tät duell mellan Palle Ginetta G4R, Jan Marcos 1800 GT samt Tommy Lotus 
Elan. 

 
Engelsmannen Dr. Richard Bateman jagad av PG. 



 
Claes vädrar i värmen. 

 
Claes gav Lars Esselius hårt motstånd. 



 
Fin skalp av Micke att besegra en Mustang 

 

 
Elmons bil saknar hardtoppen efter vådliga vurpan på Kinnekulle. 
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