Nyt fra PW Motorsport.
Lørdag d. 26.5.18 var vi en smut over sundet til Sverige. Hjemmefra kl. 4.30 for at være der kl. 7.00. Vi var
blevet inviteret af Mats Lundall, til at deltage i Swedalarne Runt, en slags klubrally på svenske vilkår. Meget
kompakt løb på ca 30 km, der bestod af 2 X 5 små hurtige prøver. Den samlede prøvetid blev på omkring
13min. Vi blev 3er i klassen for C-kører, ud af 7. ( 8 sek. fra 1.pl.) Hjemme igen kl. 19.00, hvor den stod på
dækskifte og klargøring til søndagens løb i Holbæk.

Søndag d. 27.05.18 gik turen til Tølløse hvor HAMO arrangerede 3.afd. af SM i Klubrally. Rekord mange
deltagere, 65 stk. Det blev til i alt 10 prøver, efter 3 af forskellige årsager ikke blev kørt. Godt det samme,
for sidste deltager var først i mål kl. 18.45. Årsagen til den meget lange afviklingstid skyldes løbsledelsens
sædvanlige manglende overblik over tidsforbruget på afviklingen af de enkelte prøver. En enkelt gang holdt
vi i ventekø som nr. 40, og andre gange ”bare” som nr 10 eller 12. Heldigvis var det dejligt solskinsvejr, så
der blev sparket mange dæk i ventettiden. Vi havde i løbet af dagen store problemer med at håndbremsen
der ikke ville løsne sig efter brug. Dette resulterede i ekstra tidsforbrug, så denne gang måtte vi ”nøjes”
med 2. pladsen i kl.7 og også generelt og det var 9 sek. fra 1. pladsen.

Søndag d. 10.06.18. Siden sidste løb i Holbæk har der været travlhed på værkstedet. 205eren har fået ny
håndbremse. Desuden nye lejer og oliepumpe i motoren samt ekstra oliekøler.
Vi var lidt spændte/nervøse over hvordan det ville gå på vores egen hjemmebane. 45 deltagere hvor af de
11 var i kl.7, hvor vi var tilmeldt. Vi startede som sidste mandskab og kunne derfor hele tiden se de andres
tider. Vi lå hele tiden blandt de hurtigste, så det så lovende ud for dagen og det blev også til en 1. plads i kl.
7 og også generelt, selv om vi kørte en ekstra gang ned ad bakken i Boesdal og brugte ca 30 sek. ekstra på
dette. Foruden vores eget gode resultat, blev dette års Stevnsprøver afviklet super godt og uden
ventetider.
Peter-Winnie

