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LILLEKEN I EKSJÖ  2016-06-11

Ford  
Escort MK1 

RS 2000  

driver:  
Sven-Åke Angerd

codriver:  
Niklas Johansson

 TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN  LILLEKEN  2016 
ÅRETS  4:E TÄVLING FÖR TEAMET 

Vädret denna lördagsmorgon i juni var typiskt för årstiden när det är som bäst:  varmt och 
skönt med mycket sol och inget regn. Jag hämtade upp storebror Karl-Olof i Hovslätt tidigt på 
morgonen och vi var framme  med  drag / servicebil: Transit Custom och släp med Pinto-Escorten 
i Eksjö med god tid till besiktningen, som fick ske utan kartläsare Niklas. Han åkte direkt från 
Anderstorp tillsammans med Daniel, och kom sent trots att det säkerligen gick undan på vägen .

4 SS avverkades under dagen: egentligen 2 st SS som kördes 2 ggr och vägarna höll bra 
för de c:a 70 talet startande.  Bland oss med historiska bilar hade vi en fight med snabbe Mikael 
Klar i en väldigt potent Volvo 240 och lyckades mot alla odds hålla jämna steg med honom på 
halva tävlingen men i mål var vi c:a 10 sekunder efter den mycket snabba volvon. Således 2:a i 
klassen och 10:a totalt i tävlingen, så vi får vara nöjda ´med dagen.  

Vi var snabbast i Smålands Rallyhistorikers cup före Hasse ”gas” och ligger först i cupen 
så här långt efter 3 fullträffar i rad. 

Målsvängarna på SS2 och SS4 var maximalt luriga på den onotade tävlingen, med många 
avåkningar som följd. Vi var nära några träd på första varvet men klarade oss med minimal 
marginal (  så nära att om man lagt emellan en gammal pappers sedel av 5 kronors valör fick 4.75 
tillbaka )

Här bilder från tävlingen:  
http://www.emotorsport.se/foto_visa.php?tavlings_id=3003&foto_id=&start=16

Här film från tävlingen:
https://www.youtube.com/watch?v=4AxrWKF9FwU   ( vi kommer vid 3.00 )
https://www.youtube.com/watch?v=pyJS4lAiRbQ   ( vi kommer efter 5,20 )

Ha det gött ! 
MK1 driver
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