
Racerapport Finland Alastaro Augusti 2016 

Landet bjöd på ett mycket växlande väder. Sol och varma banor ena dagen och stundvis ihållande 

duggregn och stormvindar den andra. Humöret var dock på topp bland förarna som denna helg fick 

mycket väntetid på lördagen. Lite väl mycket ibland.  

De finska kommentatorerna var väldigt svåra att förstå då de inte behärskade det engelska språket så 

bra heller. Mycket gissningar blev det och tur som var så slutade det hela mycket bra.  

Vårt gäng på 7 ekipage sopade ganska rent på prisbordet i våra klasser och även där var det svårt att 

få ihop vem som vunnit vad. En djupare granskning på gravyrerna och på de utskrivna resultatlistorna 

kunde så småningom klargöra ett och annat.  

Att åka färjan över både till och från Finland var hur smidigt som helst. En stark rekommendation är 

att boka hytt båda turerna oavsett om man åker natt eller dag. Det är skönt att få krypa ner under ett 

täcke ett tag. Turen tar trots allt ca 11 timmar.  

Lite fria träningsvarv på den för övrigt ganska flacka banan gjorde att vårt gäng kunde sätta spårval, 

tider och prova sig fram under fredagen. Lite nya regler som gäller i Finland fick vi presenterade för 

oss ganska snabbt då vi kör på ett helt annat sätt. Bara att vara vaksam och hålla koll i speglarna lite 

mer. 

Inga större incidenter under helgen. Lite oljesprut från en finsk deltagare gav lite kladd på rutan på 

bakomvarande bilar och tyvärr fick han rulla vidare alldeles för länge innan det uppdagades. En 

plåtkontakt med mest lackskador då en annan finsk deltagare var lite för närgången på en av oss och 

till sist en test i att åka rakt ut i sandfållan för att få med sig lite finsk mark hem. I övrigt ett helt 

felfritt race med mycket skratt i depån. 

Svensk bil #12 med de två förarna provade en annan taktik. Där den ene snurrar två gånger på banan 

vid olika pass medan den andre glömde att ta av sig regngaloscherna och sätta på transpondern 

under sin testkörning på lördagsmorgonen. ”Jag hade lite dålig känsla under detta träningspass…” 

blev kommentaren med ett skratt.  

Grattis säger vi slutligen till: 
Vinnare Klass 8C Race 1 & 2. #24. Sundfors 
Tvåa Race 1 & 2 #54.Bengtsson 
 
Vinnare klass 8B Race 1 & 2. #28 Carlsson.  
Tvåa race 1 & 2 kom #69. Svensson 
Trea race 1 & 2 kom #19. Gattinger 
 
Vinnare Klass 8A Race 1 & 2. #12.Sjöberg. 
Första racerapporten som är copy/paste resultat eftersom det såg lika ut i båda racen. 
 
Extra grattis till #24 Sundfors som i Race 2 höll sin position och kom 5 totalt i detta race. Före några 
finska cup bilar. Bra jobbat! 
 
//Pia Nilsson 11117 B 
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