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 Appendix K

driver:  
Sven-Åke Angerd

codriver:  
Niklas Johansson

TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT  SIMRISHAMNSMIXEN
ÅRETS  1:A  TÄVLING FÖR TEAMET

! Simrishamnsmixen var årets första tävling för teamet efter ett längre uppehåll sedan i höstas. Vi ordnade 
övernattning och hotellrum gemensamt med flera andra rallyåkare på stora hotellet in Tomelilla, så vi var c.a 25 st glada 
rallyåkare vid middagen på fredag kväll.
!
! Vädret på tävlingsdagen var kallt och blåsigt, med tidig morgonbesiktning och start strax efter kl. 10.00. Det 
blev en lång dag med mycket transporter och väntan på vissa sträckor. Forden var fortfarande inte renoverad i motorn 
( delar från Carillo i USA drog ut på tiden)  så denna vårpremiär var inte bilen i toppskick. Tyvärr inte heller föraren, 
rattrosten , märktes och det tog några sträckor innan tempot blev någorlunda som vanligt. En felkörning på SS4 kostade 
c:a 15 sekunder extra och placeringen blev ”endast” 3:a i mål dock endast 4/10 sekund efter tvåan. 
!
! Vann gjorde en pippigul VW bubbla med Kjell Fransson bakom ratten.  Denna bil kommer att bli hyperfarlig i 
fortsättningen; ett extremt fint nybygge med otrolig bra potential i denna bil och den första i sitt slag i Sverige, lika snabb 
som en porsche tydligen.  Må så vara att Kjell valde att åka efter noter  , men det är tveksamt om vi hade matchat 
honom ändå. Vi får vara nöjda med 3:e platsen med tanke på omständigheterna
!
! Nåväl, nästa tävling bör bilen vara i toppskick med nyrenoverad motor, nya däck och förhoppningsvis också 
bättre ordning på bromsfördelningen ( kräver ombygge av huvudcylindrar och pedalställ) . Sist men inte minst måste 
mk1 driver få upp ångan igen.

ha det gött!
MK1 driver
! !
Här en filmsnutt 
https://www.youtube.com/watch?v=Du8B1LFc2Bc  efter 1.25 

Här några bilder:

http://www.mnmotorfoto.se/Bilder/Rally/2014-04-05%20Simrishamns%20mixen%20SS%201/slides/PICT38558.html
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