Racerapport ERF Anderstorp - Quattro Stagioni
Japp tro det eller ej men vintern har släppt greppet om detta avlånga land, om än knappt.
TSK-Racing har sedvanligt varit ute i god tid med att väcka liv i maskinen som ska utstå
prövningarna från ytterligare en säsong ERF (helgen innan premiär).
Nytt för säsongen är inte bara en endurance tank men även föraren Kristian ”Kryddan”
Petersson. Kryddan som har mångårig erfarenhet av 70cc RR på go-kart bana och som
förmodligen kommer köra 8:or kring oss andra innan säsongens slut.

Fredag
Nog med kuriosa, teamet styrde kosan mot Mossen jobbigt tidigt fredag morgon för årets
första träning. Rostiga efter vinteruppehållet var nog bara förnamnet. Väderutsikterna såg
riktigt bra ut till en början, för att senare anta ångestframkallande former såsom snö när vi
närmade oss Värnamo...nåväl, vi vänder inte nu!
Väl framme installerade vi oss i en depåbox tillsammans med bl.a. #33 Team Wessman vilka
som vanligt var välorganiserade och som pricken över i hade de tagit med sig en
kaffebryggare modell deluxe, väldigt uppskattat med tanke på väderförhållandena.
Vi hade bokat plats i
samtliga grupper hos Fiver
så det var inget att hålla på,
kör så mycket det går!
Vädret var minst sagt
omväxlande med regn och
hagel varvat med solsken
där banan hann torka upp
sådär lagom mycket för att
man skulle våga dra på
slicksen för att sedan hinna
köra ett par varv innan det
började regna igen...suck.

Dagen avlöpte utan några direkta tillbud och vi avrundade dagen med en hamburgertallrik
modell större samt lite filmtittande från den nyinförskaffade kameran och försökte alltjämt
förtränga en av de sämre träningsdagarna på länge…

Lördag
Efter en god natts sömn på Carlssons ”Racing” Pensionat (med sängar som försäkrar
blodtillförsel till huvudet) vaknade vi upp med påtaglig träningsvärk. För att ha en ärlig chans
att orka genomföra tävlingen på söndagen så hade vi bara en plats bokad för lördagen.
Väderutsikterna såg bra mycket bättre ut än dagen innan så slicks stod på menyn. Först ut:
Urban som kommer in i depå innan passet är slut…vafalls? Flat tyre! Bra början. Hittar inga
direkta fel på däcket men det kasseras för säkerhetsskull och nytt däck samt ny ventilkägla

åker på. Nästa pass är min tur: första passet för året på torrt! Släpper av onödigt tidigt efter
rakan och känner inte riktigt igen hojens beteende vid inbromsningen, pulserar som f-n i
handtaget och ger ett mindre stabilt intryck. Nåväl jag är väl bara rostig helt enkelt och slutför
tempot i snigeltempo. Näste man till rakning: Kryddan som säkert hinner köra ett varv innan
det är dags för rödflagg, kommer in och vi tvekar lite hur vida däcksvärmare ska på igen eller
om passet kommer igång lite snabbt…det gör det inte. Däcksvärmare på! Bra val med tanke
på att två av ekipagen som stod och lät däcken kallna klotar efter rakan såfort passet drar
igång igen…bra jobbat!
Nästa pass skickar vi ut Kryddan igen då hojen är en helt ny bekantskap för honom. Även
detta pass spolieras av krascher och dagen börjar dra sig mot sitt slut, ett eller max två pass
återstår. Urban undrar i förbifarten om någon av oss noterat att hojen betett sig konstigt vid
inbromsningar? Både jag och Kryddan instämmer och menar på att den studsar något oerhört
vid inbromsningen efter rakan, varav Urban kläcker ur sig ”ja, jag tyckte det var något men
trodde bara jag var rostig”. Ingen hade vågat säga något…måste jobba på kommunikationen
här! Vi konstaterar att nästa pass skall ägnas åt att få ordning på ”studsandet” och vi
säkerställer att vi har rätt lufttryck och att fälgar är balanserade. Även bromsskivor undersöks
ifall de mot förmodan skulle vara skeva men inga konstigheter där. Ut med Urban igen, ingen
skillnad? En snabb titt på o-ringen kring ena gaffelbenet och vad ser man; nedflyttad till
botten! Gaffeln bottnar vid inbromsning, typiskt o bra. En snabb jämförelse med Team
Wessmans gaffel visar att vår gaffel är mjuk som en cykelpump, merde! Vi laborerar till en
början med förspänning och åker ut några varv men ingen större skillnad. Därefter blandas
både retur och kompression in i ekvationen men resultatet blir bara sämre. Vi börjar få slut på
idéer men hjälpsamma depågrannar ansluter snabbt med båda goda tips och hjälpsamma
händer. Nästa steg blir att kontrollera oljenivån i gaffelbenen vilket visar sig vara något lågt
varpå vi fyller på i små doser. Gaffeln blir något bättre men långt ifrån bra, now what?! Vad
som sedan sker tillhör definitivt en av ljuspunkterna med racingen: Team Wessman erbjuder
sig att låna ut gaffelbenen från sin reservcykel, sportsmanship! Vi överväger erbjudandet och i
samma veva har fler personer blivit involverade i vårt gaffelstrul, däribland Oskar Lawner
(#35 SST 600) som egentligen var på väg hem. Oskar lägger säkert tre timmar på att hjälpa
oss att renovera hela gaffeln och vi får en crash course i hur de olika justeringsmöjligheterna
påverkar gaffeln på köpet! Efter en del blod, svett och skratt så har vi äntligen en grund set-up
av gaffeln som går att köra med, stor tacksamhetsskuld till Dig Oskar!
Dags för besiktning av hojen, vilket går ganska smärtfritt förutom den evinnerliga tankfoamen
vilket numera även måste finnas i endurance-tankar.
Nu återstår bara det gamla vanliga slitet med däckkrängning (vem behöver gå på gym?) och
att förbereda hojen i största allmänhet inför racet dagen därpå.
Kl. 23.00 anländer vi till Hotell Åsen varpå vi möts av en lång kö av mindre nyktra människor
– nightclub, check! Samt en mindre begåvad hotellvärd som till en början inte vill släppa in
tre stycken herrar i oljiga jeans och som dessutom förutsätter att vi är engelsktalande?! Jag
säger ett par väl valda varpå hotellvärden mjuknar och vi kan äntligen checka in. Onödigt rena
och vita lakan för oss men här behövde batterierna laddas om. Jag slocknar inom 5min medan
Urban och Kryddan drar ner till baren en sväng, elitidrottare…

Söndag
Vaknar upp med om möjligt ännu stelare ben men här finns inget utrymme för gnäll. En
stadig frukost inmundigas och jag passar på att ta en dusch innan det bär av mot Mossen igen.
Vädret går inte att klaga på och vi säkerställer att våra depåslavar dyker upp som lovat (ja de
hade svirat dagen innan) och de är på god väg när vi ringer vid ~07.30.
Väl framme görs de sista förberedelserna med tankdepån och vi kan börja fokusera på
tävlingen. Det vanliga snacket om vem som ska ta starten inleds och jag anmäler mig som

frivillig men Urban insisterar. Klockan närmar sig 09.30 vilket innebär starten på kvalet.
Urban är först ut av oss tre och ligger ute i ca 20min innan det är dags för mig. Hojen känns
nu mycket stabilare och jag vågar ladda på lite mer fram till att en hoj går omkull mitt framför
näsan i Opeln, passerar försiktigt men något är väldigt halt i det spåret och känner av ett
mindre framhjulssläpp. Går in i depå efter ca 15min och Kryddan slutför kvalet odramatiskt.
So far, so good! Hojen är hel och vi startar inte sist.
Starten för ERF premiär 2010 närmar sig och vi tankar fullt samt byter till purfärska Conti.
Klockan slår 11.30, grönflagg visas och Urban kör ut och ställer upp hojen för start med
Kryddan som assisterande. Tystnaden är total men till slut hörs klampandet från drygt 40
startande som sprintar mot sina hojar och det är igång!
Urban ser ut att stortrivas
och håller jämna tider i
hela 1h 10min innan det är
dags att tanka…tror någon
har konditionstränat
minsann!

Min tur och rejält taggad men ändå ganska avslappnad, bra eller dåligt?
Går ut och konstaterar
snabbt att jag släpper av
alldeles för tidigt vid
inbromsningar men
spökena sitter kvar efter
cykelpumpen till gaffel så
förtroendet får successivt
byggas upp. Börjar närma
mig något som kan liknas
vid tempo innan jag får
köra sick-sack mellan två
hojar som ligger ner efter
norra kurvan, tar inte lång
stund innan SC kommer ut
och vi passar på att tanka
och byta förare.

Dags för Kryddan att visa vad han går för!
Kryddan kör även han bra
och jämna tider och efter
50min ger han tecken att
han tänker gå in.

Full tank och ut med Urban igen. Däcken verkar hålla hur bra som helst men det säger nog
mest något om tempot...
Kryddan är påtagligt irriterad över sitt ryggskydd som hade åkt upp och hindrade honom att
titta åt vänster! Vi letar upp ett annat och Kryddan lyser upp som en sol.
Våra kära depåslavar gör
ett strålande jobb även om
de lider av sviterna från
gårdagens bravader...

Urban slutför sin stint odramatiskt och kör även denna gång tills tanklampan tänds, way to go!
Min tur igen, kroppen känns helt OK och hittar ganska snabbt en avslappnad körstil men
känner fortfarande av en del skakningar vid inbromsningar. Ligger ute i ~60min efter att ha
missat depåskylten tre varv och Urban påtalar snabbt att det minsann är dags för
glasögon..pffft jag är ju Hawkeye himself! I samma veva kommer Urban med en insex-nyckel
och drar åt styrkronan runt gaffelbenen...intressant det här med racing.
Drygt 50min kvar av racet, ut med Kryddan igen som får äran att avsluta. Jag behåller
utrustningen på just-in-case men Kryddan tar oss i mål hur säkert som helst, bra jobbat!

Hur gick det då?! 15 av 30 i REC vilket vi får vara nöjda med, med tanke på att strul.
Vi vill passa på att gratulera Team Wessman som knep 2:a platsen i REC, grymt jobbat!
Stort tack till:
Oskar Lawner – Som återupplivade vår framgaffel och lärde oss en hel del om dämpare!
Jacob – Skötte tankningen klanderfritt!
Rasmus – Som höll sig ”nykter” för att kunna köra till Mossen på söndagen!
Pontus – Skötte depåtavlan med bravur!
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