Så er Klubrallysæsonen kommet i gang.
Første løb blev afviklet d. 6. marts omkring Frederikssund. 4 prøver skulle køres 2 gange. Vejrudsigten
sagde regnvejr hele dagen, øv. Min erfaring fra tidligere sagde det var en dårlig ide at køre på slicks, derfor
blev der monteret 4 gamle std. gadedæk fra lageret. 21 biler var mødt frem. Prøve 1 der var en betonfabrik
hvor det var meget glat, forløb ganske godt, hurtigste tid af alle. Pr. 2 og 3 gik nogenlunde uden der var
noget at hurra for, men på pr. 4, en rundbaneagtig ting med chikaner, gik det galt. Pga. glat føre mistede vi
at køre gennem en chikane. At rette dette kostede ca. 30 sek. På pauseresultat kunne vi derfor se at der var
langt til toppen. 2. gennemkørsel forløb rigtigt fornuftigt, således at slutresultatet blev en 2. i klassen og 3.
generelt. Det var ikke så tosset endda.
Peter og Winnie

Påskeprøver d. 28. marts, omkring Nykøbing Falster, var traditionen tro, 1. afd. af det Sjællandske
Mesterskab i Klub Rally. 46 biler var tilmeldt. Der var 18 prøveområder for det garvede og 14 for std. biler.
Det var fine og meget hurtige prøver. Kablet skulle holdes stramt fra start, velvidende at bilen skulle holde
til vi kom over målstregen på sidste prøve. Det var der flere mandskaber der havde glemt, jeg mener der
udgik 14 biler. Det at komme i mål var næsten en sejr i sig selv. Vi fik kørt nogle ret fornuftige tider gennem
hele løbet. Vi overskred dog målfeltet på en enkelt prøve, det giver 10 strafsek. Slutresultat blev en 1. plads
i klassen, 53 sek. til nr. 2. Der var ikke noget generelt resultat idet ikke alle klasser havde kørt alle prøver
pga. aflysning af en prøve efter en voldsom afkørsel.
Peter og Winnie.

