ERF Falken eller Vad ska vi ha på depåtavlan?
Att sätta rubrik på denna racerapport är inte helt okomplicerat, men det som det ska handla
om är ERFet som gick på falken den 5 september. För att kunna genomföra detta race så valde
vi att åka och träna på samma bana dagen innan, den 4:e september. Släpet packades den 3:e
och hämtades av Magnus Ottosson på fredag förmiddag. Gruppen som begav sig mot Falken
var:
Jakob: Allas våra bepåbitch (han må va bäst på att skruva men ändå yngst).
Magnus: Kaptenen från Sandvik som snart insett att det finns mer än engelsk ingenjörskonst.
Linus: Förare och ska för första gången köra ett race.
Nisse: Förare från Nynäshamn, en stabil och mogen man som alltid kör med insidan av
huvudet.
Therese: Depåskyltshövding, likaledes Nisses resesällskap då hon är halv nollåtta = 04.
Urban: Förare och organisatör i kaoset, kan nog sammanfattas dagisfröken.
Det som är nytt med materialet för denna tävling är
att vi har utrustat vår hoj med snabbtank och även
en förstorad tank. Detta är nåt som Jacob och
JoliSvets är skyldiga till, Bra jobbat!
När vi närmade oss Falkenberg så såg vädret
jävligt bra ut med uppehåll och inte allt för varmt,
men ju närmre vi kom banan dessto mer började
det mulna på och bli svart för att avslutningsvis
genomgå en förändring från uppehåll till ösregn.
Vi knölade oss in brevid våra trevliga
Kalmarkollegor Unionracing och konstaterade att
de också tyckte att det skulle varit uppehåll. Men
men, vad gör man inte för att få köra hoj? På med
regnhjulen och världens bästa regnjacka som jag
lånat av Henke Strand. Den är ju inte av något
exklusivt bodysnitt men med ett par varv silvertejp
(anktejp) runt magen så är det ett fullgott regnskydd
för racing. Vi kasade runt i regnet som verkligen
bara öste ner. Då vår karma låg på topp så lyckades
vi få plats i en depå med många väldigt trevliga
människor. Detta känndes väldigt lyxigt jämfört
med att stå i tält…
Efter träningen och fyra telefonsamtal till Therese och Nisse som under den senaste timmen
hela tiden haft fyra mil kvar till banan så åkte vi mot stugan där vi skulle bo… Damen jag
pratat med i tele poängterade hur lätt det var att hitta denna stuga, inga som helst problem. 1,5
timme och många telesamtal senare så var vi av en något avvikande åsikt från detta. Hur som
helst, vi invaderade stugan och intog pizza från lokalhaket, detta i brist på vita dukar och
silverbestick. Men under rådande omständigheter så får nog
detta anses som väldigt kullinariskt.
Klockan ringde mitt i natten och hela ligan studsade upp glatt
för att ta sig till falken. Nisse och Jacob åkte i förväg så att de
skulle hinna ladda vår transponder. Vi insåg hu mycket det
hade regnatpå natten då det var stora sjöar mellan haven på

vägen till banan… Linus fick även äran att ta den billiga notan på macken.
Kval.
Hojen var klar och förberedd sen dagen innan så det var bara att gasa. Målet med kvalet var
väl egentligen bara att inte klota så hårt så vi inte kunde fortsätta köra. Alla av oss klarade
detta utan problem och efter kvalet så insåg t.o.m Linus att klart visir är att föredra i blött =).
Kvalet gick väl sådär, vi startade långt ner och för att vi inte skulle känna oss ensamma så
stod Union brevid oss.

Race, det vi väntat på!
Brånalt vinkade med sin kvast längst där framme, 76
skor i mockasiner tippade över banan fram till våra
cyklar och tystnaden ersattes av ett vrål med hetsiga
motorcyklar som alla ville först in i kruvan. Som
genom ett mirakel överlevde alla detta även denna
gång. Vi hann köra 6 varv innan första vurpan
skedde. Under min första stint på 85 min så hann jag
med att köra ca 74 varv, detta hade gett oss en 19:e
plats av 38. Efter detta så går Linus ut och det är fortfarande blött ute och regndäcken får ligga
kvar på. Linus gör ett bra jobb i sin första tävling och kör jämna och fina tider. Jacob och
Magnus skötte tankningen galant och den nya utrustningen fungerade perfekt. Enda missödet
vi hade i tankningen var när Linus försökte (och lyckades) köra in i tankdepån från fel håll.
Nisse skickar vi ut på slicks då det är minst en meter torrspår på hela banan vilket är gott och

väl tillräckligt för att i farter över 200 göra beslut som håller en inom denna meter. För råkar
man hamna utanför så blir det väldigt halt fort.
Men då bestämmer vädergudarna sig för att
retas lite med oss igen så nu blir det ett nytt byte
till regndäck och jag (Urban) fick gå ut igen
men bara med en halv tank soppa. Körde ca 30
min innan den var slut och gick i depå för att
tanka och släppa ut Linus.
Linus kör även denna stint på helt acceptabla
tider och håller ett jämnt fin tempo mycket
imponernade för att vara första racet! När man
ligger och kasar där ute så inser man att vi har gjort helt rätt i att göra ett bra körbart register i
vår hoj, för när man kom ifatt någon så behövde man inte pressa sig förbi i kurvorna utan det
var bara att vänta tills rakan och då bokstavligen åka ifrån dem istället. Tack Tbracing för
detta!
På med slicks igen och jag fick äran att köra ett
tag i nästan torrt. I efterhand var nog detta inte
det bästa beslut vi kunde göra då jag hade
jättesvårt att ställa om från att åka med halt
underlag (regn) till fullt fäste igen så tiderna
blev mediokra men kul var det iallafall. Kom in
med ca 45 min kvar av racet och lämnar över till
Nisse som tar oss i mål och han gjorde en
fenomenal avslutning med snabba tider hela
tiden. Bra jobbat.
Efter racet så blev det en fin fotograferingsesstion med team och vissa väl utvlda groupies.
Självklart så sprutades det också äkta fuskchampange efter.
För att återknyta till rubriken så hade vissa medlemmar en ganska avancerad och högljudd
diskussion om hur vi skulle visa samt hur länge vi varit ute, på vår depåtavla. Kan verka
löjligt och enkelt men väckte vid tillfället starka känslor, väldigt starka känslor.
De som vi vill rikta ett speciellt tack till är:
Jacob: För allt du byggt och din kunnighet som inte går av för hackor!
Magnus: Tankningarna flöt fint och du skötte dig som hövding.
Therese: Lysande jobb med tavlan.
Övriga närvarande: För att ni masat er till Falken för att se VM i REC.
Tack för er uppmärksamhet och vi syns på torpet!
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