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ZABRARALLYT  2016-04-16

Ford  
Escort MK1 

RS 2000  

driver:  
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codriver:  
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 TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN  ZABRARALLYT 2016 
ÅRETS  1:A  TÄVLING FÖR TEAMET 

Zabrarallyt arrangerades i år ovanligt tidigt och vissa farhågor fanns hos de tävlande huruvida vägarna skulle 
ha torkat upp och blivit hårda efter tjällossningen.  Till mångas förvåning var vägarna helt perfekta och bättre, roligare 
och mer utslagsgivande vägar får man leta efter !

Vädret var under tidig morgon mulet och regnigt vid avresan, men efterhand när vi kom allt längre österut mot 
Nybro slutade regnet och dagen avslutades med strålande solsken och 15° varmt. Arrangemanget denna gång var 
riktigt bra, med en liten miss i slutet: nämligen resultat och tider som drog ut på tiden.
190 st deltagare var anmälda varav 80-talet klassiska ekipage!   Hela sveriges klassiska elit var på plats då 
Zabrarallyt ingår i rikstäckande rallyklassikernas cup. Kanske var det extra intressant då midnattsolsrallyt kommer att 
gå i dessa trakter i slutet av Juni. Hur som helst: konkurrensen i vår klass var stenhård i denna tävling som på 
klassiskt vis kördes helt utan noter . dvs lika förutsättningar för alla.

SS1 kändes inte så bra, rattrosten var klart  kännbar, men trots detta lyckades vi sätta 2:a tid efter flerfaldige 
midnattsolsvinnaren Tony  ” roten” Jansson. Även SS2  kändes rattrostig, men vi närmade oss ”rotens” tider och var 
c:a 15 sekunder efter honom i serviceuppehållet. Kanske var det vårt servicegängs grillade korv som gjorde susen, 
men SS3 och SS4 lyckades vi vinna och knappa in på ledaren ”roten” Jansson.  I mål var vi 12 sekunder efter   och 
slutade alltså som 2:a i denna stentuffa konkurrens.  Väggarna var som sagt väldigt bra med otroliga slingerbultar 
mellan stenar och gärdsgårdar i denna del av småland.   Se gärna filmsnutten nedan som visar ett rejält avåkarställe 
där vi klarade oss bra, kanske tack vare det sjätte sinnet ( rutin?)  Publiken hade gömts sig bra så det gick inte att 
ana i förväg.
.

Här några bilder och reportage från rallyt :
www.smalandsrallyhistoriker.com

Här en  filmsnutt: vi har startnr 65 efter c:a 9.40
https://www.youtube.com/watch?v=OzjYZl2MKL8

Ha det gött!
MK1 driver


