Då uppförsbacken blev ännu lite brantare.
Då det börjar dra ihop sig för träningar och tävlingar så blir man ju per automatik glad och
laddad. Detta i synnerhet efter att det gått i lite uppförsbacke med hojens förberedelser och
hur det egentligen skalll fungera under 2009.
Men efter att vi fått tillbaka fjädringen från Karlskoga där den varit på renovering och att
hojen varit en vända hos TB-Racing i Ålem så var det äntligen dags för årets premiär. Vi hade
haft iväg hojen på Gotland Ring i veckan innan så vi visste att den inte skulle trilla isär iaf när
vi körde första träningen på Anderstorp den 26:e April.
Thomas Svensson som skulle vara med mig och köra Racet söndagen efter var även han med
och tanken var att han skulle få en möjlighet att köra in sig på hojen och känna sig bekväm på
den innan det var dags för race.
Förberedelserna var klara då den milt sagt suspekta bilden avlägsnats på cutzen, nya sulor var
på, bromsvätska etc var bytt. Ja den var helt enkelt klar för drabbning.
Släpet packades redan dagen innan så den tidiga morgonen inte behövde bli okristligt tidigt.
Jag hämtade upp Linus kl tidigt på söndagmorgonen (fem). Vi rullade mot världsmetropolen
Anderstorp och man började bli så där härligt sugen på att köra hoj och bara känna kraften när
man vrider på rullen.
Vi var uppe i god tid och rullade igenom
besiktningen utan några problem och pengarna
för träningen överräcktes till Humlan i fiver.
Medans hojen besiktigades så låg redan de
andra däcken på värmning så vi fick skifta
innan start. Nu började väntan på första passet.
Under denna tid så dök även Thomas upp med
respektive. Det hade även dykt upp lite vänner
till Linus som skulle vara med och köra/titta under dagen.
Först ut är Linus som skall cirkulera lite i gatgruppen då han inte har fått licens än. Vi plockar
av värmarna och Linus rullar ut på banan. Efter dryga 20 min kommer han in och leende på
läpparna säger väl det mesta om hur hojen har gått. Någon av kommentarerna var….
- Helvete vad lättsvängd den var!
- Hur stabil som helst!
Jag (Urban) Rullar ut och jag ska dela Passet
med Thomas så jag kör bara 6 varv innan
jag går in i depå men det var inget lustigt
med hojen alls. Det ger förtroende för resten
av dagen då man ska börja åka fort. Thomas
ger sig ut och även han kommer tillbaka och
han verkar väldigt nöjd med setupen för
hojen.
Vänta några minuter och sen åkte Linus ut
igen. Jag tänkte se lite vad Linus gjorde ute på

banan så jag satte mig på läktaren efter start och mål och kikade lite. Han kom på start och såg
ut som han skulle passera en på yttern i södra kurvan ut på rackan men det såg ut som om det
gick lite för fort…… Då hände det som inte fick hända denna dag…… En av Linus fossing
gick i backen vilket skapade obalans i hojen och en ny kurs togs ut av hojen med Linus på,
över kurbsen och flyga ut på flygrakan i värsta Isle of Man stil skillnaden var att i landningen
så ville hojen inte stå upp utan den började kana med Linus vid sidan efter att ha kasat över
hela flygrakan så avslutade den med att snurra några varv i luften innan den la sig still i gräset
på andra sidan flygrakan.
Linus reste sig direkt så han verkade vara oskadd skönt. Nu började väntan på att få in hojen
och se vad som gått sönder och vi var nog eniga om att en del hade gått sönder efter den
färden.
Vi går ut och möter en besviken Linus med en samling av delar som trillat av i färden
såsom…. Instrumentering, kåpor, fotpinnar, kåpstag etc….
Efter en summering så konstaterar vi att det är nog ingen
ide att hoppas på att vi kommer få köra mer idag då även
bromsslangar och bromspump gett upp. Kåpsetet gick
att packa i en ICA-kasse om man velat.
Vi åt på en mindre kullinarisk restaurang i Anderstorp
för att sedan se när Jonas åkte de sista passen under
dagen för att sedan lasta upp och bege oss hemåt.
Den kommande veckan var hektiskt då det gällde att få hem alla delar som behövdes och
redan på söndagskvällen så var allt beställt men skulle det hinna hem innan nästa helg?
Efter ett gediget jobb under veckan så hade den
kraschade hojen blivit funktionsduglig igen och
man kan nog säga att Henke hade rätt när han
kallade den ”Ratbike”. Stort tack till alla som
hjälpte till för den skulle bli hel på den korta tiden.
Särskilt Henke som är väldigt hjälpsam och
givmild.
Det var även roligt att Linus gått från ganska
oerfaren av racehojar till fullfjädrad mekaniker med
full fokus på vad som är viktigt för funktion och inte på skönhet. Linus har även efter denna
vecka bytt namn till Guccismeden detta efter att han funnits sitt älsklingsverktyg nämligen
vinkelsipen med tillhörande Guccisolgalsögon..
Tack för trevligt sällskap under dagen av de som var närvarnade. Speciellt tack till Krille på
JOLI:Svets utan dig hade vi inte haft en möjlighet att få ihop hojen på så kort tid!
Tack för ordet!
/Urban

