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Race rapport # 3 Porsche Sports Cup Scandinavia 2011 

 

Deltävling #5-6, Sturup Raceway 4-5 juni 

 

Träning och tidskvalificering 

Det var 18 team anmälda till deltävlingen på Sturup Raceway. Det var 5 år sedan PCS Racing körde på 
Sturup, och en stor andel av deltagarna hade inte tidigare kört på banan. Det gick därför lite trevande 
de första passen, men sen gick det undan på banan. Allt flöt på bra, dock inte för Niclas Ohlsson som 
fick svetsa ihop grenröret som gick helt av!  Niclas missade kvalet, men hade bilen klar till racet. 

   

Kvalet genomfördes först för Sports Cup och därefter Super Sports Cup. Bäst kvaltid i respektive klass 
fick: 

Sports Cup (R-däck) 

Klass 8A #39 Roy Andersson 1:12.289 

Klass 8B #80 Peter Sandén 1:10.713 

Klass 8C #48 Peter Malinen 1:11.986 

Klass 8D #20 Mats Ohlsson 1:08.773 

 

Super Sports Cup (Slicks) 

Klass 5A #30 Johan von Berens 1:06.717 

 

Deltävling #1  

Rullande start, 15 varv att köra. Johan von Berens polehållare. Christian Axelsson först i högerspår. 
Sturup är lite trickig när man kör rullande start, tre tvära kurvor, och kort raka innan start och mål 
linjen, vilket lätt medför att det blir lite utdraget startfält. Starten funkade bra och Christian pressade 
sig förbi Johan.  Det blev en tuff kamp på banan. I klass 8B tampades Peter Sandén, Anders Edlund 
och Franck Århage.  I klass 8A tampades Robert Persson Östlund och Roy Andersson i sina 944:or som 
gick superfint på Sturup. Med några varv kvar snurrar Patrik Ljunggren i kurvan efter start och mål 
rakan och blir stående. På sista varvet tappar Tommy Andersson greppet i kurvan efter Hangar 
Straight, klarar det nästan, men snurrar på returen och ger flaggviftaren på postering 4 en riktigt skön 
grusdusch (jag stod där..)  
 
Dagen avslutades med prisutdelning och årsmöte i PCSR Racing.  
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Resultat från deltävlingen: 

 1:a plats 2:a plats 3:e plats 

Klass 5A #32 Christian Axelsson #30 Johan von Berens #51 Pelle Mattsson 

Klass 8A #39 Roy Andersson #16 Robert Persson Östlund #77 Edvin Persson 

Klass 8B #80 Peter Sandén #27 Anders Edlund #60 Franck Århage 

Klass 8C #48 Peter Malinen #23 Claes Sterner #79 Niclas Ohlsson 

Klass 8D #20 Mats Ohlsson #29 Håkan Karlsson  

 

Deltävling #2  

Racet kördes söndag 09.30, innan PCS började sitt banmöte. Lika soligt och fint väder som under 
lördagen. Christian Axelsson hade snabbaste varvtid under lördagens race och därmed pole. Johan 
von Berens först i högerspår. Samma startfält som under lördagen, dvs. 18 bilar. Lite mer 
sammanhållet startfält när starten gick. Christian och Johan låg i bredd genom första kurvan och ut 
på Hangar Strait. Till slut fick Johan ge sig. Det var tajt racing under lördagen, men ännu ett snäpp 
tätare under söndagen. Anders Edlund tog täten i klass 8b före Peter Sandén. Tommy Andersson och 
Franck Århage låg tätt efter. Efter mycket fajtande tog sig Peter förbi Anders, men det blev en liten 
sammanstötning vilket drabbade båda med 20 sekunders tidstillägg. I klass 5A körde Christian ifrån 
Johan men på sista varven var Johan ikapp, men en missad växel och chansen var borta. Roy 
Andersson och Robert Persson Östlund körde stenhårt. Robert var uppe jämsida med Roy några 
gånger, men kom inte förbi.  
 
Det var ovanligt tät racing och mycket snyggt kört av alla. En fröjd att se.   
 

Resultat från deltävlingen: 

 1:a plats 2:a plats 3:e plats 

Klass 5A #32 Christian Axelsson #30 Johan von Berens #51 Pelle Mattsson 

Klass 8A #39 Roy Andersson #16 Robert Persson 
Östlund 

#77 Edvin Persson 

Klass 8B #62 Tommy Andersson #60 Franck Århage #80 Peter Sandén 

Klass 8C #48 Peter Malinen #23 Tom Sterner #79 Niclas Ohlsson 

Klass 8D #20 Mats Ohlsson #29 Håkan Karlsson  

 
Att det gick fort bevisas av att banrekordet putsades i två klasser. I klass 8A körde Roy Andersson 
1:12.363 (g:a 1:12.872) I klass 8B körde Anders Edlund på 1:10.560 (g:a 1:11.968). Trodde Mats 
Ohlsson också skulle slå varvrekord i klass 8D, men det saknades en tiondel för att slå Mackans 
rekord från 2006. Mackan som var den tidens suverän körde en 996 GT3 CS.  Klass 5A fanns inte 
2006, så Christian blir först i klassen med noteringen 1:06.449 
 
Resultat från träning, kval och race för alla deltagare finns på www.pcsracing.se/resultat 
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Ett stort tack till våra huvud- och seriesponsorer samt tävlingsledning och alla funktionärer.  En 
mycket bra genomförd tävlingshelg! 

 

Hans Clasén 

PCS Racing   

 

PS. Som vanligt gäller att om någon tycker att författaren har skrivit fel, missat något väsenligt eller 
någons prestation så hör av Er så justerar vi race rapporten eller kompenserar i nästa.. DS. 

 

 


