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Samling lördag morgon och regnet hängde tungt i luften. Det gav lite blandade känslor inför dagens 
kommande tävlingar. Tidskvalet gick av stapeln i de olika klasserna, vid olika tillfällen och vi fick 
indikationer över hur taggade alla var inför racet. Själva huvud racen kommer alla klasser starta 
samtidigt. Det var mycket spekulationer om totalpoäng och riktigt tajt i klass 8C.  
Efter lunch blev det en allmän samling av funktionärerna och stickprov på alkoblåsning. Det är andra 
gången denna säsong som vi under dagen tar fram mätaren och gör kontroller. Både på förare och de 
som är med på sidan om.  

”Det här är ingen lek! Sätter man sig bakom ratten eller har hand om andras säkerhet så är man nykter!”/ Pelle.  Vi hade torr och fin bana vid kvalet och det var riktigt tajta tider i alla klasser och gridden inför race 1 
kändes super het, klass 8B skilde det 3 hundradelar mellan plats 1 och 3! 
Eftermiddagens första race blev ett extra formationsvarv, pga det tilltagna regnet då det inte var 
riktigt klart att släppa iväg fältet efter första varvet. Fältet släpptes iväg i ösregnet och många bilar 
valde att bara starta och sedan gå in i depå för att inte riskera något. Mycket avåkningar och mycket 
gula flaggor till och från. Ett varierat fält men ändå med härliga fajter.  
Vi fick i alla fall ett avlutat race 1 och uppdelningen på pallen blev som följer: 
Klass 8C  1.a #4.Classon 2.a #13.Andersson 3.a #24.Sundfors  Klass 8B 1.a #99.Nilsson 2.a #72.Åkerberg 3.a #66.Svensson  Klass 8A 1.a #12.Sjöberg  Klass 944 Cup 1.a #94.Lunde  Michelin Tropy 2017, Snabbaste förare på slicks respektive r däck skall utses. Race 2 baseras på race 1 tiderna men efter ett extra förarmöte så ställdes fältet upp för cup bilarnas kvaltider och därefter övriga fält. Alla var helt eniga i beslutet och såg fram emot ett sista finalrace för säsongen, Michelin Trophy och torra körbanor.  Med en upptorkande bana så var det Mackan Nordström som valda slicks däck som malde ner Wiencke som valde regnslicks och blev Mr Michelin Trophy Slicks 2017.  



Peter Classon stod för en stabil insats i sin snabba 996 och blev ohotad Mr Michelin Trophy R Däck 2017. Stort grattis. Övriga resultat enl nedan. 

 Mr Michelin Trophy Slicks 2017 Mr Michelin Trophy R Däck 2017 #88 Mackan Nordström  #4 Peter Classon  Klass 5 1.a #88.Norström  2.a #901.Wiencke  Klass 7    1.a #944.Sandén 2.a #9.Öringe 3.a #98.Rosendahl  Klass 8C 1.a #4.Classon 2.a #24.Sundfors 3.a #13.Andersson  Klass 8B 1.a #72.Åkerberg 2.a #99.Nilsson 3.a #46.Engblom  Klass 8A 1.a #12.Sjöberg  944 Cup 1.a #94.Lunde  Vi passar på att tacka alla funktionärer och medlemmar för året och ser fram emot Årsfesten i november och säsongen 2018.  // Styrelsen PCSR  



     

 


