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Hej alla!

Efter ett lååångt tävlingsuppehåll har nu Rally SM rullat igång.
Under våren har teamet varit på ett test i smålandsskogarna för att få bort lite rattrost. Vår
kände rally och TV-profilen Jonas Kruse hade lovat att hjälpa till med inställningar av bilen.
Dagen blev nästan helt lyckad men mot slutet började växlarna hoppa ur varför träningen
avbröts och växellådan skickades på renovering. Tyvärr visade det sig att det mesta i lådan
var slitet och behövde bytas men att få fram delar visade sig vara mycket svårt.
Efter 2 månader var växellådan hel och monterad igen, endast 2 dagar innan
tävlingspremiären den 16/7 och då SM i grussprint i Älmhult. Tävlingen bestod av 3 korta
sträckor på arenan Millebygden. Dagen slutade med en 5:e plats.
I torsdags var det äntligen dags att börja resan till Kil och SM-deltävling 1. På fredagen
rekade vi sträckorna och fick testat bilen på en Shakedown (träningssträcka) Bilen kändes
bra och det var skönt att få lite uppvärmning inför lördagens 9 sträckor. Vi somnade gott
efter en lång dag med en god känsla. 08.48 gav vi oss iväg. Det var riktigt fina vägar med
blandade vägkaraktärer från rakt och snabbt till lite klurigare och krokigare partier. Vi körde
på i vårt eget tempo med fokus på att komma i mål och succesivt öka takten. Planen
fulföljdes och vi kom i mål efter en fantastiskt rolig dag på en 8 plats i klassen av 16
startande.
Nästa tävling går redan om 14 dagar, den 28 augusti i Älmhult. Vi tar med den goda känslan
från helgens tävling. Se incarfilm från SS9 i nedan länk.
https://youtu.be/NGMsvgT4y2c

Stort tack till alla som gör detta möjligt för mig genom att stötta, följa och hjälpa till med alla
saker som måste fixas och lösas.
Vi ber er redan nu boka in lördagen den 11/9 då vi hade tänkt anordna en sponsorträff
utmed en av sträckorna i Snapphanerallyt i Hässleholm.

Vid tangenterna
Magnus

