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Race rapport # 5 Porsche Sports Cup Scandinavia 2011 

 

Deltävling #9-10, Kinnekulle Ring 6-7 augusti 

 

Träning och tidskvalificering 

Det var 26 team anmälda till deltävlingen varav 4 team från Norge. Några glada debutanter, kul.  
Dagen inleddes med fin och lugn körning. Denna helg verkade det som om 944:orna hade otur. 
Robert Persson Östlund drabbades av elproblem, Franck Århage kopplingsras, något som även 
drabbade en funkis 944. Robert och Franck kom inte till start i racet.  

  

Kvalet genomfördes först för Sports Cup och därefter Super Sports Cup. Bäst kvaltid i respektive klass 
fick: 

Sports Cup (R-däck) 

Klass 8A #39 Roy Andersson 1:02.586 

Klass 8B #62 Tommy Andersson 1:01.245 

Klass 8C #N77 Lars-Erik Wogsted 1:00.253 

Klass 8D #N71 Lasse Eidsvold 1:09.681 

 

Super Sports Cup (Slicks) 

Klass 5A #30 Johan von Berens 57.205 

 

Deltävling #1  

Rullande start, 15 varv att köra. Bra väder efter lite regn på förmiddagen. Johan von Berens i pole till 
höger. Start skedde med Svenska flaggan från ordinarie startplats som ligger långt fram på rakan, på 
vänster sida. Alla visste var startern stod, men liten flagga och dålig placering gjorde att alla inte var 
med när flaggan rycktes. Pelle Mattsson tvingades byta direkt då växelspaken gick av!  
 
Lite fajt längst fram, Lars Gustafsson hade bra fart i sin GT3 Cup och jagade Johan von Berens, och 
Lars hade Tommy Gråberg i hasorna. Christian Axelsson halkade efter, vilket kan bero på att bilen 
inte var helt 100 efter en avåkning under Open Pit passet innan racet.  I klass 8C stred Henrik Fries (i 
928:an), Thomas Ericsson och Fredrik Thorteinsen om tredje platsen ända in i mål. Skilde 0,5 sek i mål 
mellan de tre.  I övrigt utdraget fält, snyggt kört och inga incidenter eller gulflagg (vad jag kommer 
ihåg) 
 
Resultat från deltävlingen: 

 1:a plats 2:a plats 3:e plats 

Klass 5A #30 Johan von Berens #25 Lars Gustafsson #54 Tommy Gråberg 



 

 

PCS Racing  E-mail info@pcsracing.se 
Box 6071  www.pcsracing.se 
SE-141 06 Kungens Kurva   
SWEDEN   
   

Klass 8A #39 Roy Andersson #53 Anders Zimdahl  

Klass 8B #62 Tommy Andersson #72 Mattias Åkerberg  #8848 Fredrik Käll 

Klass 8C #N1 John B Roligheten #N77 Lars-Erik Wogsted #59 Henrik Fries 

Klass 8D #57 Christer Pernvall #N71 Lasse Eidsvold  

 

Deltävling #2  

Racet kördes söndag lunch. Regn hela förmiddagen, det lättade dock något minuterna innan race och 
det blev nästan torra spår mot slutet av racet. Regn = Wet race, blandat däckval och dålig sikt i 
starten. Detta race drogs flaggan på höger sida vid start och mål. Några åkte hem redan på lördagen, 
och några valde att inte starta i regnet. Därav något decimerat startfält. Johan von Berens hade 
snabbaste varvtid under lördagens race och därmed pole. Lars Gustafsson först i vänster spår. Niclas 
Ohlsson hade glömde låsa huven som åkte av direkt när han gavs sig ut på warm-upen. Niclas fick dit 
huven snabbt men fick åka i depå och snabblaga, och fick sen starta från depån.  
 
Snyggt sammanhållet startfällt. Alla kommer iväg under bron.  Johan först in i kvarnen med Lars, Pelle 
och Christian tätt efter. Lars gav sig efter några varv och kom efter, men de andra herrarna höll ihop 
och körde mycket tajt hela racet. Snyggt kört av alla i racet, en fröjd att se John B Roligheten när han 
kom på breställ ur depåkurvan varv efter varv.. När det regnar brukar det bli lite avåkningar, men det 
var bara Fredrik Häll som var ute i gräset en vända.   
 
Resultat från deltävlingen: 

 1:a plats 2:a plats 3:e plats 

Klass 5A #30 Johan von Berens #51 Pelle Mattsson #32 Christian Axelsson 

Klass 8A #39 Roy Andersson #53 Anders Zimdahl  

Klass 8B #62 Tommy Andersson #72 Mattias Åkerberg  #83 Gerry Dahlgren 

Klass 8C #N1 John B Roligheten #N40 Fredrik Thorsteinsen #48 Peter Malinen 

Klass 8D #N71 Lasse Eidsvold   

 
Fort gick det, men det sattes inga nya varvrekord. 
 
Resultat från träning, kval och race för alla deltagare finns på www.pcsracing.se/resultat 
 
Ett stort tack till Bilmodecenter som var racehelg sponsor, våra huvud- och seriesponsorer samt 
tävlingsledning och alla funktionärer.  En mycket bra genomförd tävlingshelg! 

 

Hans Clasén 

PCS Racing   

 

PS. Som vanligt gäller att om någon tycker att författaren har skrivit fel, missat något väsenligt eller 
någons prestation så hör av Er så justerar vi race rapporten eller kompenserar i nästa..  


