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TINGSRYDS ASFALTSPRINT  2015-05-14

Ford  Escort 
MK1

RS 2000 

driver:  
Sven-Åke Angerd

codriver:  
Niklas Johansson

TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN  TINGSRYD  2015
ÅRETS  2:A  TÄVLING FÖR TEAMET

!

Ryds MK med vår egen medlem i smålands rallyhistoriker : amazonföraren Gert Bengtsson som tävlingsledare bjöd in till 
asfaltsprint i Tingsryd. Banan var förlagd till industriområdet centralt i Tingsryd och var en mycket krävande labyrint ut och in på 
industrigårdar, genom portar och pelare med vissa konstgjorda hinder och skydd. Drygt 2 varv per SS som kördes 2 ggr gjorde 
totalt 18 km specialsträcka. Mycket publik var på plats som verkade uppskatta våra bilar ( vi skrev tom. autografer direkt på 
skinnet ) En stor eloge till Gert och Ryds MK för ett uppskattat och trevligt arrangemang !

! Vädret var vårlikt med strålande solsken, en aning kallt i vinden kanske men perfekt för denna tillställning !  Det fanns tom 
risk för solbränna för de tappra och tuffa som vågade sig på kortbyxor.

! Tävlingen hade lockat c:a 70 startande totalt: dock endast 4 st historiska bilar . Forden hade utrustats med s.k. R däck 
som teoretiskt borde vara det optimala för en ”grus”anpassad bil utan övriga inställningar för asfaltkörning.  Motor och bromsar 
fungerade bra : fjädring och utväxling fanns mycket att önska.  Men däcken verkade inte alls passa för detta !    Kanske bidrog 
förarens något ovana vid underlaget, men det ömsom sladdade vilt och ömsom understyrde och däcken såg helt bombade ut med 
delvis lossnad slitbana och delvis krackelerad yta.  Tiderna var inget att skryta med men gav dock en klasseger i SRH cupen och 
även klasseger i arrangörens sätt att räkna. 

! Hoppas nu att kör känsla och självförtroende inte tagit skada tills nästa tävling på grus i Ljungby den 30 maj.

!
Ha det gött !
MK1 driver

 Bilder och reportage finns på Smålands Rallyhistorikers  hemsida:  www.smalandsrallyhistoriker.com
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