Anderstorp Race Festival 26–28 augusti 2022

Wet Race – Lights On!

Trevligt för RHK att vara tillbaka på Scandinavian Raceway efter flera års uppehåll. Över 200 anmälda
inklusive ett 40-tal holländare som valt att förlägga en deltävling från sin NKHTGT-serie som gav
tävlingen en internationell prägel. Några valde även att tävla i vårt heat som från början hade över 20
anmälda men endast Claes och jag från Healey Racing Team. Bra väder på fredagen men på lördagen
och söndagen hade vädergudarna öppnat alla kranar.
Jag anlände på fredagen för att få känna på banan under den fria träningen. Till kvalet på lördagen
ändrades förutsättningarna och de annars så snabba Elanerna hade det jobbigt i vätan och hamnade på
nedre halvan bortsett från Ulrik Weiss som kvalade in som sjua. Kennet Persson i GT40 var snabbast
före Mark Dois Marcos 1800 GT och Pekka Nyström i sin Cheetah GT, Claes sexa, Jan Richter nia, och
jag själv kvalade in på trettonde plats.
Första racet blev om möjligt ännu blötare vilket i vissa fall medförde obefintlig sikt på rakan och
resulterade i flera snurrningar och avåkningar. Imponerande av Kennet som styrde hem segern i sin
GT40 före Pekka och sladdexperten Claes som passerade Dois Marcos och fick honom som ett plåster
i aktern tills dansken hamnade i terrängen efter målrakan.

Claes jagad av Dois i Marcos – och följden!

Myggan sexa som kommit tillbaka till rötterna igen i sin nybyggda Elan. Jan Richter åtta trots tio
sekunders tillägg för tjuvstart. Han har verkligen fått fart i sin Corvette efter vissa uppgraderingar, jag
var ganska nöjd med plats tio i det svårkörda väglaget.
Andra heatet blev något avslaget med ett halverat startfält då våra utländska gäster påbörjat lastning
för hemresa. Följden blev ett relativt statiskt race på den långa banan som kräver stora startfält. Flera
snurrningar och avåkningar noterades utan några större skador på bilarna.
De fyra första platserna var en upprepning av första racet där Claes på tredjeplatsen imponerade som
vanligt, Myggan femma, Jan Richter, och jag själv lyckades passera Tommy Bencsik och slutade på
sjunde plats.
Ett stort tack till Bengt-Åke och Per Roxlin som var värdar till vårt återupptagna GT- party.

Gästerna var inte blyga att ta för sig

Flera internationella gäster på Anderstorp

Danskt gästspel av Otto Reedtz-Thott Ford GT40 Mk1

Jan Richter som ökat tempot i sin Corvette

Meriterade Rolf ”Myggan” Nilsson tillbaka i Elanstolen

PG visade Tommy var skåpet skulle stå

Claes hårt uppvaktad av Pekka Nyström i Cheetah GT

GT-party hos värdparet Bengt-Åke och Per Roxlin, som dessvärre kraschade växellådan i sin MG Midget
redan under fredagen!

