Racerapport ERF Gelleråsen – Jet Ski Edition
Industrisemester för somliga, time for race för oss andra! Revanschsugna som få efter
växellådsraset på Falkenberg hade vi begett oss norrut till Bikeweek på G-åsen.
Nytt för tävlingen är föraren Kpt. Magnus Ottosson då Kryddan tagit beslutet att satsa på
classic racing istället. Vi hade för avsikt att träna både tisdag och onsdag då banan var en ny
bekanskap för både mig och Magnus. Urban hade inte kört här sedan 2007…enough with the
chit-chat!

Tisdag
Jag och Urban lämnar Kalmar kl. 06.00 (onödigt
tidigt visade det sig) och anländer kring lunch. I
depån möts vi av Nisse och RR Benny som pekat
ut en bra plats för vårt ekipage och entourage.
Avlastning sker ganska omgående och hojen
förbereds inför dagens körning som skulle inledas
kl. 15.00. Kl. 14.00 ropar Mike Luff ut att
anmälningen för dagens körning precis öppnat
och vi förflyttar oss mot receptionen för att mötas
av ett hav av körsugna förare. Aja bara att snällt
ställa sig i kö…som tyvärr var alldeles för lång
och samtliga platser i seniorgruppen hann ta slut
innan vi nådde fram…morr. Diverse försök att få
till en 4:e grupp så att alla kan köra visar sig
lönlösa och vi får snällt vända tillbaka. Inget att
göra något åt, vi får helt enkelt se till att hänga på
låset på onsdagen! Allt var dock inte förlorat…
Urban hade fått med sig en platta öl som vi kunde
roa oss med (framförallt Nisse) och som den
gentleman Urban är hade han frivilligt
anmält sig som chaufför till nattens
inkvartering…hyvens!

Onsdag
Passar på att sova ut lite, anländer till banan vid 09.00 och möter en något yrvaken Nisse som
haft nöjet att sova i Bennys racebuss. Vi slår ihjäl ett par timmar och sätter oss vid
receptionen för att försäkra oss om två platser inför dagens körning som nu visade sig bestå av
fyra grupper varav två för seniorer…idag gick det tydligen bra?! Nisse börjar bli riktigt
körsugen men får/kan inte pga. av en viss incident, den som väntar på något gott…
Anmälningen öppnas och vi tar de första platserna, mission accomplished! Däckvärmarna är
redan på, här ska köras!
Urban först ut och avslutar sitt pass odramatiskt, han menar dock på att styret sitter snett? Tar
en snabb titt på referenshålen vid övre styrkronan men det ser bra ut…börjar hela cykeln bli
sne tro?!
Näste man till rakning är Magnus som kör brittiskt till vardags (Daytona 675) och som är ny
på Rettan. Inget att hålla på…give the iron! Magnus kommer in efter sitt pass och menar på

att det är ett j**la lok vi kör med men den har mycket pulver, nåväl vi ska väl inte köra på
någon go-kart bana heller!
Urban åker ut igen i den ”snabba” seniorgruppen där passet flaggas av något tidigt pga. av en
krasch modell värre som håller på att dra med både Urban och Skalman.
Jag tar över hojen direkt i depån och inväntar att nästa pass ska flaggas grönt, vilket
dröjer…länge. Däcken börjar kallna så jag drar tillbaka till tältet och slänger på värmarna.
Efter bara några minuter börjar hojar lina up och jag hakar på men samma visa igen…vi
väntar tydligen på en ambulans. Återvänder till tältet och till slut ropar Mike Luff ut att
resterande pass för dagen blir 10 minuters och ganska omgående anländer en ambulans och
jag kan åka ut. Inledande varv går åt till att bara hitta runt och kör onödigt vida spår, det är
kokhett i backen och däcksvärmare känns nästan överflödiga. Hinner inte hitta något flyt
innan passet flaggas av och nu återstår bara ett pass för min del. Urban konstaterar att det inte
är ofta man lyckas bibehålla sådan värme i däcken som nu och framdäcket ser mer eller
mindre smält ut!
Urban drar ut på sitt sista pass medan Magnus redan dragit av sig skinnstället vilket innebär
att jag får köra de återstående 10 minuterna…har aldrig känt mig så oförberedd inför en
tävling!
Inför kvällen återstår nu bara att flytta in i en depåbox (tillsammans med #33 Wessman
Racing) och kontrollera att hojen är i dugligt skick inför morgondagens prövningar. Alla
verkar ha lovat regn min vi har inte gett upp hoppet och ser till att ha båda däcksalternativen
redo…

Torsdag
07.00 inmundigar en kulinarisk frukost på Zlafen B&B i Karlskoga och får lite skäll av
personalen då vi inhyst Nisse på golvet och låtit han snylta lite på frukosten.
08.00 anländer till banan och möter upp Magnus med bättre hälft (Maria). Konstaterar att det
är blött och regnar fortfarande, wet race it is! Bara på med regndäcken sedan kan vi ta det
lugnt och invänta kvalet.
09.30 dags för kval, först ut är Magnus som resonerar som så att regn är karaktärsdanande och
som balsam för själen vilket synes då han kör riktigt bra!
Näste man är undertecknad, som brukar trivas rätt bra i regn men denna gång får jag ingen
känsla för fästet och kör därefter och mitt trick med mörkt visir (det man inte ser har man inte
ont av) verkar inte fungera heller, now what?!
Sist ut är Urban som kör som han vore född på en blöt R1 cuts och vi står och hoppar av
glädje då Urban sätter en låg 1:29 tid som placerar oss i 7:e startruta, men typiskt nog lyckas
några team få till ett par bra varv mot slutet och vi landar på 11:e startruta…grymt kört i alla
fall!
Urban rullar in för tankning men se där; vi har ingen tankpersonal med oss upp och varken jag
eller Magnus har haft en fundering på att hojen måste tankas vid tankområdet inför tävlingen
vilket resulterar i att Urban blir stillastående en stund…sorry!
Sedan det vanliga, vem tar starten? Jag denna gång då jag aldrig gjort det förut och tyckte det
var på tiden!
~11.30 rullar ut för start och möter upp Urban som lotsar mig till 11:e startruta, dags för lite
hederlig LeMans start!

11.30 Hasse B sänker flaggan för start och jag kommer iväg snabbt men fegar ur in i första
böj och tappar några men spela kvitta då vi kör så länge som vi gör. Har första parkett på
säkert fyra omkullbromsningar i Ejes och börjar köra onödigt defensivt just där. Banan är
inledningsvis ganska blöt men regnet har avtagit och någon form av torrspår börjar uppträda
och vågar skruva upp tempot något snäpp. Efter drygt 40-50min åker SC ut och jag blir
invinkad varav Urban vinkar mig igenom tankningen och jag får hjärnsläpp och fortsätter ut
på banan igen medan Magnus står och vinkar för det vilde men för sent, kan inte gärna byta
förare utanför tidtagningsbåset! Ingen större skada skedd dock, SC fortfarande ute och jag går
in och byter nästa varv.
Magnus går ut och kör riktigt bra samtidigt som regnet börjar tillta allt mer men vi ser ingen
tendens till sänkning av tempo från Magnus sida, sjöman var det ja…tyvärr verkar detta inte
hjälpa då Magnus går av innan depåkurvan i den snällaste avåkning som skådats vilket på sin
höjd grusar ner kåporna lite. Magnus lyckas få in hojen utan skamkärrans hjälp och vi
konstaterar att det bara är att tuta och köra!
Dags för Urban som traditionellt sett kör riktigt långa stinter och idag var inget undantag.
Direkt in och tankar fullt, därefter inleder Urban en 1h 55min lång monsterstint där han
dessutom kör som en regngud och ligger o fajtas med flertalet i vanliga fall betydligt snabbare
förare…grymt!
Jag står redo sedan drygt en timme och hoppas kunna skruva upp tempot något sedan första
stinten. Regnet har nu tilltagit påtagligt och det står vatten i innerspåret på Ejes och har runnit
över sand. Vattenpölar modell större börjar bildas och jag försöker undvika de största i
möjligaste mån. Som tur är så är cykeln oftast nära vertikalt läge när man passerar dem och
hjulet spinner friskt! Regnet tilltar ytterligare och det börjar bli lite smått surrealistiskt med
blixtar som slår ner runt omkring och man kämpar för att se vart man är på väg
överhuvudtaget. Vid utgången av depåkurvan har vattennivån stigit till säkert 5cm på 3-4
ställen och man vattenplanar obönhörligen här så det är lingo som gäller för att sedan skafta
på rakan när cykeln är i princip upprätt. Det är nu överlevnad som gäller och hojarna
formligen kryper runt banan förutom på rakan! Blir invinkad efter 50min, tackar för nu vart
det inget roligt att köra längre!
Ut med Magnus som säkert får cirkulera tre varv innan hela racet flaggas av pga. vatten på
banan och det var nog bäst för alla ändå!

Hur gick det då?! 24 av 33 totalt eller 13 i REC vilket mest måste bero på alla som fick bryta
;)
Vi vill passa på att gratulera Team Wessman som knep 1:a platsen i REC, hatten av!
Även kul att se Union Racing på banan igen som inte skämdes för sig utan plockade 4:e
platsen i NEC, snyggt!
Stort tack till:
Nisse – Som skötte sin nya roll som race director alldeles utmärkt och inte utdelade allt för
många slag med kryckan!
Maria – Som ofrivilligt fick sköta depåtavlan i regnovädret men skötte detta med bravur!
Peter Cykelstyre – Som ställde upp som tankpersonal i sista sekund!
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