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Race rapport # 2 Porsche Sports Cup Scandinavia
Deltävling #3-4 Porsche Center Syd race weekend Ring Knutstorp 29 maj
Träning och tidskvalificering
Till tävlingen på Ring Knutstorp var 22 st. team anmälda. Ring Knutstorp har tvingats korta ner
bantiden till 16.00 av miljöskäl. Detta medförde att söndagens deltävling fick strykas så att PCS kunde
genomföra sitt banmöte med vettig körtid för alla deltagare. Det hela löstes med att Super Sports
Cup och Sports Cup slogs ihop i två gemensamma heat under lördagen.
Vädret var inte det bästa och förmiddagens träningspass genomfördes på en kall och blöt bana. Det
blev en hel del snurrningar och gulflagg men inga skadade bilar, förutom stackars Niklas Bergström
som efter två års arbete i garaget planterade sin fina 993 i en jordvall.
Tyvärr så uppstod problem med tidtagningen. Signalledningen som går under banan och som mäter
av bilarnas transpondrar fungerade inte som den skulle. Detta resulterade i att flera bilar inte fick
några tider.
Kvalet genomfördes men resultaten blev inte helt pålitliga. Robert Persson Östlund hade 16 min 9
sekunder som bästa varvtid, och då var han inte sämst! Personalen i tornet som skötte tidtagningen
gjorde sitt bästa för att få ihop en vettig grid lista.
Bästa kvaltid kan tyvärr inte redovisas, men Mats Anstrin var snabbast och tog därmed pole i race 1.
Mats fick dock problem med en drivaxel och missade första racet.
Deltävling #3 Super Sports Cup + Sports Cup
P g a problemen med kvalet krävdes ett förarmöte för att godkänna gridlistan. Rullande start, 15 varv
att köra. Stort startfält som kom iväg snyggt. Vincent Mannent tog täten. Bra kamp i många klasser.
Tyvärr finns ingen vettig resultatlista med efter lite diskussion kom vi fram till följande placeringar:
1:a plats

2:a plats

3:e plats

#46 Vincent Mannent

#54 Tommy Gråberg

#51 Pelle Mattsson

Klass 8A

#59 Max Carlsson

#31 Björn Quarfordt

#53 Anders Zimdahl

Klass 8B

#27 Anders Edlund

#16 Robert Persson
Östlund

#13 Hans Clasén

Klass 5A
Klass 5B
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Klass 8C

#24 Pajje Thunberg

Klass 8D

#29 Håkan Karlsson

#52 Jonas Larsson

#22 Claes Sterner

Deltävling #4 Super Sports Cup + Sports Cup
Tidsbrist! P g a problemen med tidtagningen fick warm-upen utgå och racet minskas till 12 varv.
Gridlistan var en blandning av rätt och omvänd startordning. Starten gick bra även denna gång. Lite
trångt uppe i hårnålen, Clasen stöter ihop med Tom Sterner och båda tvingas bryta. Sen gick det
ungefär som i första heatet.
Max Karlsson som premiärkörde i Sports Cup vann båda heaten i klass 8A före kulsnabbe Björn
Quarfordt, som kört hela vägen från övre Norrland för att vinna! Franck Århage som också
premiärkörde på Knutstorp kom på andra plats i klass 8B i andra heatet.
1:a plats

2:a plats

3:e plats

Klass 5A

#46 Vincent Mannent

#18 Patrik Ljunggren

#25 Lars Gustafsson

Klass 5B

#41 Mats Anstrin

Klass 8A

#59 Max Carlsson

#31 Björn Quarfordt

#53 Anders Zimdahl

Klass 8B

#27 Anders Edlund

#60 Franck Århage

#16 Robert Persson
Östlund

Klass 8C

#24 Pajje Thunberg

#52 Jonas Larsson

#48 Peter Malinen

Klass 8D

#29 Håkan Karlsson

Ett stort tack till de medlemmar som kom till Knutstorp för funktionärskörning. Ni fick arbeta mycket
och köra lite. Vidare ett stort tack helgen tävlingsledare och domare samt Julia, Kalle och Erik Brisen
som gjorde sitt yttersta för att få tidtagningen att fungera.
Nästa deltävling är 12-13 juni Finland. Åk dit och visa vilka som är snabbast. Sen laddar vi om för 3-4
Juli då vi kör Nordisk mästarmöte i Porsche Sports Cup med deltagande från såväl Finland som Norge.
Hans Clasén
PCS Racing
PS. 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.
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