Racerapport Sviestandsbanan Linköping 2006
Kenneth Nilsson N-TRADE RACING
Innan resan kontrollerade jag som vanligt tiderna som jag körde
förra året. Bästa tid var 56,72 och en 18:e plats med gamla hojen,
så målet för denna resa fick då bli att sätta en tid som var mycket
bättre än ovanstående och gärna ta en ytterligare pallplats nu när
jag kör med bättre material. Nyare hoj, Bridgestone racingdäck
samt Omega oljor och smörjmedel.
Under hela Fredagen var det växlande regn och hällregn med
blåst, så sämre väder kunde det knappast bli. Men det var bara att
ge sig ut i regnet och gasa för att känna på banan lite
Vädret förbättrades till Lördagen och det var torrt på banan.
Tidskvalen på Lördagen gick extremt bra trots mycket hojar på
banan och gulflagg mm. Lyckades att kvala in på en 3:e plats
(första startled) av 29st förare vilken är min bästa kvalplacering och
placering på startgriden hittills. Grymt bra! Putsade också
personbästa tiden till 55,263 så jag var riktigt nöjd.
Söndagen kom, också med finväder trots lite regn på natten. Ut på
warmup’en på morgonen och kände lite lätt på banan, hojen och
de nypålagda Bridgestone racingslicken. Det kändes bra och jag
var laddad till tusen inför racet. Start från första led kändes riktigt
trevligt.
Några förare blev utkvalade mm så 22st ställde upp på startgriden
för att köra tävlingen. Starten gick och alla började dra iväg. Körde
iväg på ettans växel och lutade mig samtidigt häftigt framåt för att
lägga kroppstyngden mot framhjulet. Råkade genom
framåtlutningen med kroppen samtidigt röra vänsterfoten nedåt
som då krossväxlade in 2:an, vilket blev alldeles för tidigt och på
alldeles för lågt varvtal, så hojen dog av nästan helt och började
långsamt accelerera. Jag tror att alla förare hann passera mig
innan jag fick upp farten igen. Såg en stor gröt av hojar framför mig
i första kurvan. Tänkte att nu så är det bara att våldsgasa och
brottas riktigt för jag hade i princip inget att förlora. Tog flera
placeringar direkt i de första kurvorna och gasade på för fullt för att
ta igen det jag hade förlorat. Bromsade jättesent in i kurvorna och
lade på gas jättetidigt ut ur kurvorna och Bridgestone slicksen fick
verkligen visa vad de gick för och de höll fästet jättebra. Körde om
hojar överallt… på alla rakor, i alla kurvor ja det var ingen hejd på
åkandet. Avancerade kraftigt i fältet och nöp 6:e platsen på sista
varvet och hade därmed gjort mitt livs bästa uppkörning från sista
plats till 6:e och dessutom satt en ny personbästa tid på 54,912.

Starten, där alla drar ifrån.

Kenneth jagande placeringar.

Var otroligt missnöjd med starten och även lite missnöjd med
placeringen. Borde med lite tur ha kunnat fajtats om 3:e platsen om
starten hade gått bra. Fredrik (1:an) och Jakob (2:an) är ruskigt
snabba grabbar, så denna gång hade jag nog inte haft så mycket
att sätta emot dem. Bra kört grabbar. Så här efteråt är jag i alla fall
jättenöjd med den nya personbästatiden och den grymma
uppkörningen. Detta bärgade 10 värdefulla poäng till
sammandraget och gör att jag behåller 3:e platsen i serien som jag
tog med pallpaltsen i Anderstorp, men det tightar till rejält i toppen.

Mer bilder från helgen hittar ni självklart i bildgalleriet på N-TRADE
RACING Webben. http://www.n-trade.se/racing
Jag vill som vanligt tacka min familj, mina sponsorer, mina vänner
och supporters. Utan er hade racingsatsningen inte varit möjlig.
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