Tävling
Datum
Arrangör
Placering/antal startande
(klass)

6/11 2010
Nässjö MK
5/7

Jag kunde med denna tävling ta mitt sista förarpoäng så jag kan klassa upp mig till Aförare.
Första sträckan började vi i ett hyggligt tempo precis som vi brukar. Någon kilometer
innan mål börjar bilen gå illa för att sedan gå igen och det visar sig att det är en kabel
som helt gått av. Som tur var hade vi service efter denna sträcka så vi kunde fixa det.
På service upptäcktes också att en slangklämma på en kylslang legat och gnagt mot
aluminiuminsugsröret och nu efter två år till slut gjort hål i röret. Detta lagades med
kemisk metall så efter service satt vi återigen i en potent bil! Tappade 10 sekunder till
förstaplatsen.
På andrasträckan hade vi då andra förutsättningar och satte upp bra fart som visade
sig ge tredje bästa tid, 1 sekund efter de två främsta.
Till tredje sträckan skulle vi hålla samma tempo och försöka hoppa upp några
placeringar och det började väldigt bra men ca 8 km in gick det lite fort in i en sväng
och jag lyckades inte riktigt hålla kvar bilen på vägen så vi gled ut på en äng och kom
inte därifrån. Hasse sprang ut och en herre, som valt att tillsammans med sin fru
dricka kaffe och äta bulle i vår sväng, hjälpte oss att komma upp på vägen igen. När
vi väl var uppe såg vi att nästa bil kom farande och då hade vi alltså stått av i en
minut.
Efter detta tröttnade jag en smula och ville gärna komma hem med hel bil utan att
riskera något. Detta gick bra men jag satte ingen vettig tid under de resterande
sträckorna.
Till slut kom vi näst sist i klassen och jag är inte nöjd med resultatet men det är väl
som så att ska man hänga med måste man ligga på gränsen och idag gick det lite
över. Men sen kan man ju vara glad att det inte stod ett träd i vägen där vi körde av.

