
Racerapport Norge 

 
”I Depån med PCSR” Rudskogen 13 Maj 2017 Race 3 & 4. 
Efter en riktigt kall och regnig vecka i Norge så verkar vädret under fredagen när de flesta tävlande anländer till Rudskogens Racebana i Norge att ha stabiliserats och prognosen var att solen även skulle skina under racen på lördagen.   Lördagsmorgonen börjar kall men soligt och under tidsträningen så är flera ekipage oerhört snabba. Gilbert Svensson pulveriserar det tidigare varvrekordet under ett av de första träningspassen och det ser ut att bli en spännande dag med potential till fina varvtider och jämna race.  Sen kom regnet och som det kom. 2 timmars ihållande regn och ned mot 11 grader i luften ställde till det rejält för våra tävlande.   Under hela dagen och även under själva racen gjordes en ny uppdelning där 944 Cup körde i eget heat. Dels för att de var den största klassen men också för att underlätta för de nya förare som ej tävlat tidigare.   Race 1 blev ett lopp där det var rejält blött och den stora spänningen i det loppet blev i klass 8B där ledande bil byttes om och om igen. Kanske ett av de mer underhållande racen på senare år i PCSR då fyra olika ekipage hade ledningen under racet. Reslutatmässigt så slutade det: Klass 5C första plats #901 Per Christian Wiencke. Klass 7 första plats Lars-Erik Wågstedt. Klass 8C där #4 Peter Claesson kom etta och var faktiskt helt ohotad före #24 Kenneth Sundfors och #67 Espen Andersen. I klass 8B så vann #14 Ludvig Lundvall efter en rejäl upphämtning och bra körning före #69 Gilbert Svensson och #28 John Carlsson som lyckades hålla tillbaks #72 Mattias Åkerberg på målsnöret med 0,5 sekunder. Totalt startande i race 1 var 18 bilar då det hade varit ett visst manfall på förmiddagen och några ekipage valde att ej starta i de dåliga förhållanden som rådde.   Race 2 blev också en blöt resa där flera ekipage fick problem. #54 Krabban Bengtsson valde att inte starta då han hade lite motorproblem. Själva racet blev relativt odramatiskt utom i klass 8B där #28 John Carlsson gjorde en rejäl uppkörning i fältet och kampades med Ludvig Lindvall om segern under ett antal varv. Resultatmässigt så slutade det: Klass 5C första plats #901 Per Christian Wiencke. Klass 7 första plats Lars-Erik Wågstedt. Klass 8C där #4 Peter Claesson kom etta före #24 Kenneth Sundfors och #67 Espen Andersen. I klass 8B vann #28 John Carlsson före #14 Ludvig Lindvall och trea kom #11 Thomas Schöldsten. Värt att notera är också att Mathias Risman som delade bil med Mattias Åkerberg gjorde tävlingsdebut i regnet med bravur!  944 Cup.  Bjöd på två spännande race där den omutlige John B Roligheten tog storslam i båda racen efter brilliant och stabil körning. Bakom honom var desto mer intressant.  Resultat i race 1.  Etta #96 John B Roligheten, tvåa #93 Raymond Myrland, trea #21 Sigmund Overheng 



 Race 2 i 944 Cup bjöd inte på någon stor överraskning på första platsen. I övrigt så var Race nr 2 i upptorkande, vilket gjorde att tiderna var väsentligt bättre än under race 1.   Etta #96 John B Roligheten, tvåa #93 Raymond Myrland, trea #94 Dan Göran Lunde.  Stort tack till organisationen i Norge som gjorde ytterligare ett bra arrangemang.   /#28 John Carlsson  


