Racerapport ERF Final 2009 / distanser är för mesar – Scandinavian Raceway
(Anderstorp)
Så var det äntligen dags för final och andra deltävlingen vi skulle ställa upp i för året efter en
trög start på säsongen kantad av krascher och brist på förare.
Jag (Linus) åkte upp på fredagen för att träna, talanglös som man är. Fredagen löper av fint
och jag försöker mig inte på något övermodigt med tanke på att hojen ska vara i
tävlingsdugligt skick dagen därpå.

Framåt eftermiddagen ansluter Fredrik Nygård som rekvirerar sin däckvärmare som vi hade
lagt beslag på under Lelleveckan. Fredrik som för övrigt aldrig hade kört på Anderstorp
plockade 2:a resp. 1:a plats bland B-förararna under de båda BoTT heaten på lördagen,
imponerande!
Från teamchefen hade jag mottagit en gedigen lista med saker att gå igenom inför lördagen så
det var bara att börja beta av. Rätt däck på rätt fälgar med rätt tryck, snål Smålänning som jag
är så krängdes samtliga däck för hand, pust o stånk. Däckreceptet för finalen var Michelin
Pilot som har ganska extrem profil enligt mig, tur att det går att skruva åt styrdämparen…
Besiktning av hojen avlöpte utan större problem även om besiktningsmannen hade ett och
annat att säga om vår modifierade endurance tank…”ni har väl en kåpa där över”…”ja visst
har vi det”, vad är det för fel på silvertejp?!
Vi hade också blivit lovade att ta plats i en depåbox tillsammans med bl.a. #33 Wessman
Racing och #19 Team Rejnäs, stort tack till Er. Hojen och diverse prylar lastades in i boxen
med närmast preussisk ordning för att samtliga sex team skulle få plats i boxen.

Efter att huvudparten av listan hade betats av inmundigades en riktig racing måltid på Happy
Times pizzeria i Gislaved tillsammans med Fredrik, Wessman Racing o co. En kombination
av förvirring och stress resulterade i att jag ”nästan” glömde betala…jag hann bara köra
300m. Under tiden hade Nisse med sällskap (Jim Sverkmo) anlänt till Carlssons Matsalar och
satt och njöt av livet i allmänhet tillsammans med diverse obskyra ölsorter. Jag och Fredrik
var inte heller sena på detta och sköljde ner varsin innan det var dags för sömn.
Klockan var ställd sådär lagom tidigt för att vara en lördag, Carlssons Matsalar bistod med en
kulinarisk frukost. Nästa anhalt var att tanka inför dagens tävling, gratis som vanligt…
Väl framme vid banan gjordes de sista förberedelserna i form av att sätta upp tankdepå,
kontrollera nivå på kylvätska mm. Allt var under kontroll förutom En väsentlig sak, varför
fanns det ingen mutter för styrkronan?! Hur länge hade jag kört utan detta, hade någon spexat
med oss? Samtidigt anländer Urban, Danne och Jacob och jakten efter en ny mutter påbörjas
(inte helt standard mutter för övrigt). Urban och Nisse återvänder med en handfull muttrar
men ingen passar, suck! Tack vare gedigna insatser från samtliga lyckades slutligen en mutter
komma på plats…
Under natten hade det regnat och det var relativt blött på banan så regndäck fick krängas på
inför kvalet.
Först ut är Urban som kommer in efter ett fåtal varv med kommentarer som ”den vobblar
något kopiöst” … ”håller på att kasta av mig över 200” osv. Näst på tur är Nisse som kommer
in och instämmer med Urban. Hmm, nej vi hade inte hunnit balansera fälgarna men brukar
inte innebära SÅ stora problem. Vikter från framfälgen demonteras och Nisse åker ut igen.
Nisse kör ett par varv och slutsatsen är att det blev bättre men vobblar fortfarande när man
petat i sista växeln på rakan. Näst på tur är jag och jag är något ängslig för att tygla denna best
med vobbel men kör i vind! Jag kör den återstående tiden av kvalet och finner mig i att den
vobblar lite mot slutet av långrakan men inget som lämnar bestående spår i byxan. Stora
frågan är varför vobblar den så mycket? Efter att vi sansat oss och konstaterat att det börjar
torka upp i idealspår så åker åter igen slicks på samtidigt som jag hittar två hjulaxeldistanser
liggandes som ingen vill kännas vid. Efter mycket tvivel så konstateras att vi kört hela kvalet
utan dessa, typiskt o bra men nu visste vi i alla fall varför det hade vobblat.
Klockan började närma sig 11.00 dvs. start för el grande finale av ERF 2009 och vi hade ännu
inte beslutat vem som skulle ta starten. Jag var uträknad då jag är alldeles för grön i kläderna,
återstår Nisse och Urban. Nisse - ”Fortfarande blött på banan? Då får du ta det Urban, jag är
alldeles för hetsig”.
I och med strulet under kvalet så hade ingen kanontid registrerats men vi får i alla fall bara 2/3
av fältet framför oss. Skit samma vi ska köra i 6h…
Ca 11.15 (schemat något fördröjt) tar Urban starten utan några konstigheter och matar på bra
varvtider. Vi andra än spända av förväntan hur länge han kan ligga ute med den nya tanken.
Efter 45min ser vi Urban passera start och mål ståendes på fotpinnarna, vadan detta? Urban
kommer in i depå ganska omgående milt sagt förbannad och säger att han fått kramp, inte
mycket att göra åt. Det är torrt på banan, Nisse åker ut och verkar stormtrivas där ute och kör
mer än gärna med moderat hjullyft på start/mål rakan, hell yeah!
55min passerar med Nisse bakom styret och börjar närma sig sin personbästa varvtid.

Dags för mig, taggad till 1000, nu är det stålet som gäller med tanke på hur mycket
långsammare jag ändå är. I bakhuvudet sitter lite spöken och talar om för mig att det är
Michelin Pilot med ganska extrem profil som du åker på, känner efter lite och skakar av mig
det ganska fort då jag tycker det känns hur stabilt som helst…OK lite rister det i styret mot
slutet av rakan men styrdämparen gör sitt.
Minuterna passerar och jag försöker hålla ett öga på depåtavlan hur länge jag legat ute.
50min, jag börjar känna av det i
kroppen.
60min, vafan hur länge räcker tanken
egentligen?
65min, depåskylten säger IN! Thank
god…bränslelampan fortfarande släckt,
kör ju som en kärring.

Kliver av hojen och benen bär mig knappt, Urban åker ut sugen på revansch efter
krampanfallet på första stinten.
Under tiden påbörjar jag diverse övningar för att hinna mjukna till innan det åter igen är dags
för mig. Får reda på att jag slagit personbästa, skönt men det går fortfarande för sakta.

Urban gör en stabil insats med varvtider nära sitt personbästa och kroppen håller hela vägen
tills det är dags för att tanka. Samtidigt har vi funderingar på skicket av backdäcket, tyvärr

hade vi inte förberett med fräscha sulor efter bytet till regndäck under kvalet. Nisse som står
på tur ber mig ta en snabb titt på däcket innan han ska ut, Urban kommer in och jag letar
slitmarkeringar på däcket, hittar inga men det ser rätt OK ut ändå, Nisse kör! Något ängsliga
för hur länge till bakdäcket ska räcka så förbereds ett nytt bakdäck.
Jag får order om att plocka in Nisse och att dessutom blockera honom vid tankningen då bara
nytt däck ska på. Nisse kommer in hyffsat upprörd och undra vad i h-ete detta skulle vara bra
för (vi är bara rädda om dig Nisse), vi trodde ju däcket sjöng på sista versen men nu såg vi ju
tydliga slitmarkeringar. Shit happens, nu är Nisse förbannad detta kan ju bara bli bra, vi
skickar ut honom ett varv till för att sedan fylla tanken till bredden. Nisse kör helt plötsligt 2
sekunder snabbare och håller hela tanken, perfekt strategi?!
Återigen dags för mig, jag är hyffsat mör i kroppen sedan första stinten och försöker
inledningsvis hitta tillbaka till någon slags avslappnad körstil men lönlöst, kroppen har fått
soppatorsk. Minuterna går, jag försöker hålla ett öga på tavlan och ser 50min skylten, kan inte
vara långt kvar nu, tittar upp på återstående racetid, ca 3min, easy killer! Målflagg kommer
upp och banan förvandlas till en ren lekstuga på depåvarvet, för att senare avslutas med lite
hederlig burnout i depån som även utlöste brandlarmet, glädjen var total!
När rökridån väl hade lagt sig så var det dags för den sedvanliga fulskumpan att regna ner på
oss, inte ofta man förtjänat att inmundiga alkohol men detta var helt klart ett sådant tillfälle!
Vi hade återigen privilegiet att ha
vår alldeles egna fanclub på plats
som såg till att hålla modet uppe
hos samtliga i teamet, tusen tack till
Er; Kajsa, Jimmy, Ylva, John och
Andreas. Hopppas Ni följer med
även säsong 2010?

Detta var allt för denna gång och antagligen denna säsong, blir en lååång väntan men den som
väntar på något gott…2010 återvänder vi mer motiverade än någonsin!
Vi vill även passa på att gratulera Team Union Racing som knep 3:e platsen, snyggt jobbat!
Stort tack till:
Danne – Din erfarenhet och ditt ledarskap i depån är ovärderlig
Jacob – Hade vi löst det med styrkronan utan dig?
Jim – Som bara skulle åka med för att njuta men förvandlades till fullfjädrad mekaniker
Henke – Som tagit sig hela vägen till Anderstorp utan att få köra en meter, men däremot
skänkte oss massor av glädje!
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