Datum: 2015-10-10
Start: 09:00
Hemma: 15:45
Utflyktsmål: Karlskoga-Drifting
FÖRARE
BIL
PASSAGERARE
Rolf
Pontiac Grand Prix 1965
Åke
Ford Mustang LX Cab 1990
Jonas
Oldsmobile Cutlass 1966
Tomas
De Soto Club Coupe De Luxe 1950
Tomas kom lite senare, typ 12:00.
Väder: Fyra av fem. Ingen blåst, mulet,lite regnstänk men helt OK ändå. Långkalsingar på dock….
Info: SWR anordnade på klassiska Gelleråsen. Ingen av oss varit på drifting. Helt otroligt kul, detta är show, måste ses,
höras och luktas på. Dessa grabbar har kul. Många förare ute på banan samtidigt så det var konstant show. Fyra heat
under dagen och de körde typ 15 minuter. En Nissan åkare förbrukade 16 gatdäck denna dag, pengar går bokstavligen
upp i rök. Det var så rökigt ibland så man såg inte bilarna. Mycket Volvo, några BMW samt japanare såklart och en Ford
Mustang 1987 med Paxton kompressor-typisk ”vill ha grej”och häftiga huvlås. Bilarna har ca 600-700 hk på drivhjulen.
Handbroms är det som används mest för att ställa upp bilen inför kurvor och mitt i kurvor. Toyota Supra motorer
populära, satt i Nissan bilar och Volvo. Amazonen som gick helt fantastiskt hade en vässad T5 under huven. Vi pratade
med många av förarna och de var otroligt trevliga och berättade massor för oss oinvigda. Några kom från Jönköping,
Åmål och Vingåker. Fin restaurang, köttfärssås,ris, salladsbuffe-Pit Stop Cafe´. Vi åkte hem lyckliga över att få varit med
om detta fantastiska motorsportsfenomen. https://www.facebook.com/blackvalleydriftsquad

Bild1: Tappra vikingar framme, alla med skylt på rutan i god ordning.
Bild2: En 940 med Supra motor, gick kanske bäst av de många 740-940. Trevlig kille. Var inte sponsrad med däck….
Bild3: Den helsköna Amazonen, körde näst snyggast. T5 med turbo, gick grymt bra. Brände rejält med däck.
Bild4: Närbild på en Nissan. 700 hk på driven. Sexcylindrig Supra motor. Bara tanka, byta däck och köra. Typ…. Körde snyggast.
Bild5: De två Nissan från Jönköping. 16 däck per bil förbrukades. Jätteduktiga att köra-en fröjd att se och höra. Toyota motorer.
Bild6: Sista heatet. Åke försöker ta kort men kolla gummiröken, helt otroligt att förarna såg varandra på banan…

