Racerapport Gelleråsen 7-8 juli 2018
Vårt omtyckta semesterrace 2018 på anrika Gelleråsen i Karlskoga började med fri träning hela
fredagen med full aktivitet på banan och fina förutsättningar för att träna mycket och utvecklas som
förare.
Lördagen började med våt bana men det torra och blåsiga vädret torkade upp banan snabbt och
redan en timme in i träningen var tiderna bra.
Kvalet delades så klass 8A, B och 944cup körde kval 1 och klass 7, 5, 8D och C körde kval 2
i första kvalet stod Mattias Åkerberg för en utklassning och tog pole på 1,12,600 före Peter Nilsson på
1,13,209 med Ludvig Lindvall som 3a med 1,14,369. I klass 8A var Joakim Sjöberg ensam och med
tiden 1,17,861. 944 cup var Andre Marmelund snabbast med 1,20,113 och Dan Göran Lunde 2a med
1,20,147 och Willam Thomas 3a med 1,21,181
Kvalet för klass 7, 5, 8C och D var Henrik Fries snabbast på 1,07,430 före Thomas Gustavsson på
1,08,606 med Patrik Larsson 3a på 1,09,973.
Även racen delades in i två grupper för att inte blanda snabba och lite långsammare bilar i samma
race.
Race 1 för (långsammare) Klass 8A, B och 944 cup vart en otroligt jämn historia mellan Mattias
Åkerberg och Peter Nilsson, båda 8B som tampades i stort sätt sida vid sida i alla 15 varv och
skillnaden i mål var 0,199 s! med Mattias som segrare. 3a blev Ludvig Lindvall. I klass 8A var det
Joakim Sjöberg som tog segern och Andre Marmelund segrade i 944cup före Dan Göran Lunde och
som 3a William Thomas.
Race 1 för Klass 7, 5, 8D och C var också tajt med en vilt kämpande Henrik Fries som har en 996 turbo
mot Thomas Gustavsson som kör 997cup med Thomas som segrare och även segrare i klass 5C. Trea
var Patrik Larsson som också segrade i klass 5B i Klass 8C var det snabbt och underhållande som
vanligt med årets suverän Peter Classon som segrare och David Bengtsson som 2a och Marcus
Gattinger som 3a.
Race 2 för 8A, B och 944cup blev inte lika tajt som i första utan Mattias Åkerberg stormade i väg och
vann ohotad med Ray Andersson kom 2a och Ludvig Lindvall slutade 3a, samtliga i klass 8B. Joakim
Sjöberg vann 8A och Dan Göran Lunde fick revansch från första race och knep första platsen i 944 cup
före Andre Marmelund och William Thomas 3a.
Race 2 i klass 7, 5, 8D och C blev det lite bortfall i 7 och 5 så det var bara Thomas Gustavsson som
kom i mål. Även i klass 8C var det ganska odramatiskt med lite avstånd mellan bilar med Peter
Classon som segrare, David Bengtsson 2a och Marcus Gattinger 3a.
Nu ser vi fram emot lite sommarvila och sedan Anderstorp 18/8
Övriga resultat finns på hemsidan porschesportscup.se under tävlingar/ resultat

