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NOVEMBERSKÖLDEN 2014-11-01

Ford  Escort 
MK1

RS 2000 
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TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN  NOVEMBERSKÖLDEN
ÅRETS  7:E TÄVLING FÖR TEAMET

!
! Vädret lördagen den 1 november var disigt och gråmulet med tidvis lätt regn.  Inget idealiskt rallyväder för publiken men 
ändå ovanligt bra för att vara novembersköldenväder: det har hänt att väglaget varit snö och is !  Med startnr 77 och ”bara” drygt 
en timmas resväg till besiktningen blev det en ”normal” morgon :  uppstigning 06,30.  Besiktning och start var förlagd till SBP:s 
anläggning och Lövåsen friluftsgård start utanför Nässjö och det var ovanligt mycket publik med tanke på det lite ruggiga vädret.

! Tävlingen hade lockat 140 st startande totalt varav 20 talet historiska bilar att fightas med:och det var inget dåligt 
motstånd bland våra historiska ekipage: bl.a världsmästare Stig Blomqvist i en en mäktig Ford Falcon, Porsche 911 värsting med 
300 hkr och snabbe Thomas Thelin som förare samt en otroligt välljudande Opel Ascona 400 med c.a 300 hkr i Mats Karlssons 
händer förutom alla övriga snabba förare.

! Vår Ford hade fortfarande inte begåvats med en fungerande handbroms trots stora ansträngningar. men för övrigt var allt 
i perfekt bra skick. Tävlingen kördes helt utan noter för samtliga startande ( helt lika och så rättvisa förhållanden som möjligt ) SS1 
inleddes lite trevande av oss och tiden räckte till en 2:a plats bakom porschen: lite under förväntan!  Efterföljande 4 SS åkte vi i 
stort sett lika med porschen men det var någon sekund eller tiondel som fattades per sträcka.  SS6 var första SS i totalt mörker 
och delvis asfalt vilket ledde till att Porschen drygade ut ledningen rejält:  Avslutande SS7 lyckades vi dock vinna och till slut var vi 
19 sekunder bakom porsche-Thelin och lyckades hålla Ascona 400 Mats bakom oss i mål, så 2:a klassen och totalt bland 
historiska bilar är absolut godkändt !

! Denna gång hade vi ovanligt ”lyxig” serviceplats i Sandsjöfors :  4 bilar med bl.a mäster Blomqvist hade gemensam 
service med långbord, belysning, korvgrillning mýcket folk och verkligen mysigt !  Se bilder på Smålandsrallyhistorikers hemsida: 
tryck på blog i undermenyn.  

Nu blir det troligen inget tävlande denna säsong: det finns funderingar på några vintertävlingar under 2015 och ytterligare 10 -talet 
tävlingar under året.  MK1 driver tackar för intresset  under året och hoppas att ni alla uppskattar mina skriverier !
!
Ha det gött !
MK1 driver

Här några bilder:

http://www.emotorsport.se/foto_visa.php?tavlings_id=2534&foto_id=&start=64
http://rallybilden.se/Rally_bilder_2014/Novemberskolden%20ss6%202014-11-01/slides/EKR_0938.html
http://rallybilden.se/Rally_bilder_2014/Novemberskolden%20ss3%202014-11-01/slides/EKR_0001%20(569).html

Här filmsnuttar :
https://www.youtube.com/watch?v=Zs9H28l-4u8   efter 11.00
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