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TEAM MK1  :  TÄVLINGSRAPPORT FRÅN SKILLING 500
ÅRETS  3:A  TÄVLING FÖR TEAMET

! Det var dags för en större och anrik tävling lite mer på  ”hemmaplan”  dvs. skilling 500 med start och mål i 
Vaggeryd.  Vi valde denna gång att åka som föråkare dvs. utom tävlan, främst för att testa vår nya motor på allvar. vi 
testade även lite olika däck, bl.a regummerade däck med michelin M4 mönster: ännu en gång lärde vi oss att 
stommarna är superviktiga, de här vinglade bara omkring på ett förödande sätt: surt !

Dessutom är det så att tävlingen ingår i DM för småland och  smålands bf nu tillåter noter bland oss klassiker,  de flesta 
av oss  ogillar noter, så vi försöker låta bli att köra ”notade” tävlingar; det är jäkligt orättvist och inte klassiskt!

Vädret var mycket regnigt och sträckorna delvis såphala, trots detta mycket publik och riktigt rolig tävling. Vi var hela 7 
föråkare med bl.a  Björn Nalle Johansson i vår stora ”klass”.  Vi hade som föråkar-uppgift att åka direkt efter 
ungdomsklassen och spana efter ungdomar med problem, så på 2 sträckor  stannade vi för att  kontrollera att allt var 
okay hos avåkta .  Vi tappade dessutom bort våra tider, så vi kunde inte jämföra med de ordinarie tävlande, men 
intrycket var´att motorn och bilen fungerade bra.  Enda krånglet var att den spritt nya generatorn lade av att ladda , men 
vi kom i mål, med nöd och näppe och ett nästan dött batteri. 
!

Här en filmsnutt :
https://www.youtube.com/watch?v=yHUtpI0cOzE  ( som ni kan se efter c.a 2.00 fullgör vi vår uppgift som föråkare )
https://www.youtube.com/watch?v=qQL2BKJti0Q ( bra sång i motorn efter c.a 1.50)

Här några bilder:

http://www.stockhemsfoto.dinstudio.se/gallery_95.html

Ha det gött!
MK1 driver
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