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

! Inför Gullaboknixen genomfördes en test av ett urval bilar från vår förening: smålands rallyhistorker. Hela 
fredagen den 4 sept. användes till att testa bilarna i tidningen Bilsports regi under ledning av ikonen Thomas ” 
gullabo” Janson: reportage i tidningen från bl.a grus- superstage i Emmaboda kommer så småningom !  Vi passade 
på att jämföra olika däck och fälgar på Forden som gav lite nyttiga erfarenheter i det sommarvarma vädret !

! Gullaboknixen inleddes med en lång SS i ösregnet.  Någon i gänget kallade SS1 för en ” 14 km lång 
vattenplaning” : och maximalt halt var det verkligen och dessutom gick det oerhört tungt i leran och modden.  Robin 
och jag upplevde sträckan som en framgång på gränsen till det möjliga, dock utan tidsödande kriser och hoppades 
på en kanontid totalt !    Men, ytterligare en gång lärde vi oss att den hästkraftstinna porschen i Thomas Thelins 
händer är helt omöjlig att fightas med.  Vi fick nöja oss med 2:a plats bland gammelbilarna, positivt att till de övriga 
var det ovanligt stor marginal.

! SS2 var även den lång med en den svängigaste karaktären mellan stengärdsgårdarna man kan tänka sig.  
Regnet avtog dessutom och fästet blev bättre. Även nu var dock porschen före fast med lite mindre marginal.  SS3 
var samma som SS1 som kördes ytterligare  en gång. Vi lyckades förbättra vår tid ganska kraftigt men det räckte inte 
heller nu till mot porschen även om marginalen krympte.  

! 18:e bil totalt av c:a 110 startande samt en överlägsen klasseger, minuten  för Mats A i ascona A och Peter S i 
saab 99 fick vi i efterhand vara väldigt nöjda med !    Resultatet innebar även 1:a plats i Bilsport rallycup (inte bara i 
tävlingen utan totalt i cupen )   Det verkar också som att vi utökade vår ledning i SRH cupen till en totalvinst även 
där !

Tack Robin för den onotade lotsningen i blötan och tack hela det glada  ”korvgänget”  från smålands rallyhistoriker!

Nästa tävling Rally småland den 12 september.

Ha det gött !

MK1 driver


