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TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN VALDEMARSVIK
ÅRETS  4:E  TÄVLING FÖR TEAMET

!
Det blev en sömnig morgon denna lördag. Besiktningen stängde tidigt, så med c:a 30 mil att åka  ringde väckarklockan 
redan vid halv fem-tiden för avresa till Valdemarsvik.  Det var trots lite sömn en mäktig upplevelse att färdas genom ett 
sommarfagert sydsverige denna vackra och varma morgon!  Daniel och Karl-Olof fick dock lite extra och välbehövlig 
sömn  på resan. Kanske är den nya servicebilen lite för bekväm ?

Tävlingen ingick i Tinter classic rallycup och även Bilsport rally cup och vi var 12 st startande klassiker bland c.a 90 
startande totalt. Första sträckan var av snabb karaktär med en många avåkarsvängar och vi inledde lite trevande men 
var ändå snabbast både i klass och totalt bland klassikerna.  SS2 var en av de krokigaste sträckor som kan tänkas och 
började med ett dolt krön som gav oss en rejäl flygtur och en hård landning in i nästa böj! Vi vann dock sträckan totalt 
med stor marginal. Även ss3 var mycket krokig  med väldigt många krön och vi lyckades vinna även denna sträcka  totalt 
bland klassikerna.

Inför avslutande SS4 hade vi en totalledning på c:a 15 sekunder. Sträckan var mycket krokig och kort c:a 3,5 km.  Efter 
c.a halva sträckan började det ”låta dyrt” ifrån bakaxeln och drivningen upphörde på ett av bakhjulen.  Vi visste då att vi 
kan klara oss i mål på tomgångskörning med hjälp av diffbromsverkan och rullade sakta mot mål och klarade målgång 
med nöd och näppe. Många tankar om felet snurrade runt i huvudet och vi gissade på ett drivaxelbrott.  Förlorade så 
klart mycket tid, men vann ändå klassen. Totalt dock ”bara” tvåa med 4/10 sekunders marginal.

Väl hemma demonterades hela bakaxeln och det visade sig mycket riktigt vara ett drivaxelbrott . Tyvärr slog 
axelstumparna sönder även hela diffklumpen med lager, diffbroms, slutväxel: så gäller helrenovering med inköp av nya 
delar från England, så det blev en dyr seger: surt !!!

Här en filmsnutt :

https://www.youtube.com/watch?v=9G6mp33jBqk

Ha det gött!
MK1 driver




