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 TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN  RALLY SMÅLAND 2015
ÅRETS  8:E TÄVLING FÖR TEAMET
!
! Rally småland 2015 var sedan länge planerad att bli årets höjdpunkt för teamet !   Över 200 anmälda totalt 
varav 24 st historiska bilar : ingen dålig konkurrens!  Tävlingen ingår i en rad cuper : inte minst i smålands 
rallyhistoriker cup som är teamets målsättning att vinna  under 2015 !  

! Vädret blev fantastiskt:  vackert höstväder med sol och inget regn med hårda , utslagsgivande vägar av högsta 
möjliga kvalitet:  ömsom snabbt och ömsom krokigt som satan med luriga ”indianöverfall”  som skördade sina 
offer:ungefär 1/3 del av startfältet bröt: många pga av avåkningar.   Publiken och uppmärksamheten var på sina 
ställen enorm,  en rallyfest helt enkelt !

! Tyvärr för vår del var det tillåtet med noter:  noter var självklart var en stor fördel på de snabba och luriga 
vägarna, så vi visste på förhand att fightas med notade ekipage med snabba förare och snabba bilar var en omöjlig 
uppgift.  Trots detta hängde vi med Kjell Fransson och Jonas Nelson hyfsat på den långa SS1 som verkligen var 
utslagsgivande: många åkte av och tvingades bryta redan på dessa inledande  21 km specialsträcka !

! SS2 bestämde vi oss för att ge de 2 nämnda snabba ekipagen med noter en match och det gick riktigt bra till 
en början, men en chikan som var dold för oss onotade stökade till det:  vi fick backa efter en fullffartsmiss av 
”reservvägen”  och tappade en massa tid, sedan var det bara att inse att loppet var kört : vi tappade 20-30 sekunder 
på detta, så vi fick nöja oss med att bli i särklass snabbaste onotade ekipage i mål och 3:a totalt bland 
klassikerbilarna !    Vi slutade även som 33 bil totalt i startfältet och troligen snabbaste onotade bil i mål, dvs inte bara 
bland oss gamla klassikerbilar utan även totalt med värsta möjliga konkurrens. 

! Summerat:  vi får vara väldigt nöjda med resultatet och inte en skråma på bilen som fungerade perfekt denna 
gång och vi fick testat nya däck och kan konstatera att vi fått nya däckfavoriter, återkommer i detta ämne !  Tack till 
Niklas och övriga i teamet som var med !

Här några bilder:
http://www.hugossonmotorsport.com/Rally%20Smaland%202015/Slides/slides/24857.html

Här några filmsnuttar:
https://www.youtube.com/watch?v=zc70_https://www.youtube.com/watch?v=anOJKk4FNDU   2:a bil
https://www.youtube.com/watch?v=uEy96F8aqPo  efter 2,40
https://www.youtube.com/watch?v=Mn0fHAYXdoM  efter 9.40
https://www.youtube.com/watch?v=5q4XC1JOU5U   efter 8.00

Ha det gött!
MK1 driver
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