
      I depå n med PCSR Råce 1 & 2 Måntorp  
21 April 2018 och race säsongen är härmed igång. Ca 40 bilar anmälda till dagens event och 22 av dessa var med i Porsche 

Sports Cup och Super Sports Cup racen. Vädret för dagen var helt perfekt. Inte för varm temperatur i luften, vindar som kylde 

både racenerver och banor samt en strålande sol för den som hann sitta i lä och njuta. Racerförare och team från både Norge 

och Finland var också med oss denna strålande dag. Tidsträningspass, med åkning och allmän uppvärmning stod hela förmid-

dagen för.  

Sports Cup Klåss 8A+8B+8C+8D+944Cup 
17 bilår i fo rstå tidskvålet då r #4.Clåsson tår pole  

position tå tt fo ljd åv #24.Sundfors. I dågens och så songens 

fo rstå råce blev det direkt lite extrå spå nning. Råcefå ltet 

slå pps ivå g och vi hinner inte åvslutå fo rstå vårvet fo rrå n så -

songens fo rstå ro dflågg signåleråts. 

Få ltet tås in i depå n igen till dess ått rå ddningspersonål kån 

konståterå ått ållt å r okej och bånån å r ko rbår. En åv bilårnå 

å kte åv och bilen stod olyckligt till fo r ått råcet skulle kunnå 

fortså ttå på  ett så kert så tt. Nå r bogsering och stå dning åv bå-

nån vår råceredo blev det dågs ått fortså ttå råcet. Få ltet 

slå pps upp igen fo r en ny uppstå llning och en ny stårt med ett 

vårv åvrå knåt.  

Råcet vår tåjt och tufft. Hornen i pånnån på  de mer erfårnå 

fo rårnå som gå rnå kubbås lite extrå fick å skå dårnå ått drå lite 

extrå på  smilbånden. Ingå sto rre incidenter och råcet åvslutås 

med å rets fo rstå må lflåggå och seger till #4.Clåsson Klåss 8C. 

Andrå plåtsen gick till #13.Andersson som tå vlår i såmmå 

klåss. Tredjeplåtsen gick till #99.Nilsson som då rmed blev 1.å 

i Klåss 8B. #4.Clåsson håde som snåbbåste vårvtid nå gon gå ng 

under råcet 1:25.551.  

8A håde ingen deltågåre som tog sig runt fo rstå råce och 944 

Cup medverkåde med 1 deltågåre som då rmed då  också  tog 

1.å plåtsen fo r råcet. #94.Lunde frå n Norge. Racet rödflaggat—förare väntar på omstart. 
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Race 2 startades på eftermiddagen enligt tidsschema och #4.Classon höll 

hela fältet bakom sig från start till mål. Närmast i samma klass fick tyvärr 

avbryta sitt race och kunde därmed inte fullfölja. Även två andra ekipage 

fick av olika anledningar avbryta sina race. Av dagens totalt 17 första 

startfält har vi då en slutsummering på 11 fullföljda mål gångar efter sä-

songens första två race i Porsche Sports Cup. #99 fick en ny debutant fö-

rare till racet och fick precis som många andra debutanter för dagen 

känna på tävlingstempo och spänning. Debutanten #951.Isaksson – ny 

licensförare hamnar dagen till ära i sitt andra race för säsongen på  

pallplats. Stort grattis till dig Andreas.  

Race 1.  8B 

1.a       #99 Nilsson 

2.a       #72 Åkerberg 

3.a       #44 Halttunen 

Race 2: 8B 

1.a      #72 Åkerberg 

2.a      #44 Halttunen 

3.a      #951 Isaksson 

   8C 

   #4 Classon 

   #13 Andersson 

   #30 Hellén 

   8C 

   #4 Classon 

   #13 Andersson 

   #30 Hellén 

8D 

#81 Levänen 

 

 

8D 

#81 Levänen 

Super Sports Cup & Klåss 7. 

8 bilar i första tidskvalet där #918 Jonasson Klass 7 tar poleposition 

inför race 1 tätt följd av #996 Fries i samma klass.  

Race 1 Klass 7 vinnare #918 Jonasson tog första platsen tätt följd av 

#996 Fries som gick i mål 1,5 sekund efter vinnaren. Jonassons snabb-

aste varv för dagen tog han på varv 3 – 1:20.845.  3.e platsen och även 

första i sin klass 5C tog #901 Wiencke. 

I Race 2 blev det lite ombytta roller och 7 startande. Första platsen 

togs av #901 Wiencke och därmed också vinnare i sin klass 5C. Snabb-

aste varv fick han på sista varvet  - 1:22.189. 

Tvåa i racet kom #996.Fries klass vinnare i sin klass 7. Tredje platsen i 

racet togs av #707.Gustavsson klass 5C. 

Race 1.  Klass 7 

1.a       #918 Jonasson 

2.a       #996 Fries 

3.a       #77 Wogsted 

Race 2: Klass 7  

1.a      #996 Fries 

2.a      #77 Wogsted 

3.a      #918 Jonasson 

   5B 

   #22 Blomstedt 

   #70 Larsson 

    

   5B 

   #22 Blomstedt 

   #70 Larsson 

    

5C 

#901 Wiencke 

#707 Gustavsson 

 

5C 

#901 Wiencke 

#707 Gustavsson 
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