
 
 

160 deltagare på årets tredje deltävling i RHK-serien och SPVM-mästerskapet på 
Falkenbergs Motorbana. Med anledning av att tävlingarna skall vara publikfria var det 
premiär för livesändning. 

 

 
Trångt i första kurvan. Inte första gången Tommy B och Lotsen smeker varandra … 
 
Till lördagens test och kval på lördagen dök Kennet Persson i Ford GT40 och Björn Jansson 

i MGB upp efter några lopps frånvaro och tillsammans blev vi femton deltagare i vårt heat. 
Testen och kvalet innehöll inga stora överraskningar annat än Kennets ljudnivå på Forden. 

Trots det snabbast före Bengt-Åke Bengtsson, Anders Schildt, Claes Andersson och Anders 
Lotsengård. Vet inte vad jag skall skylla på men var inte nöjd varken med kvaltid eller tolfte 
plats före Emil Larsson, Björn J och Elmon Larsson. 

I starten på första racet på söndagsmorgonen fick Kenneth se sig passerad av Schildten, 
Bengt-Åke och Claes men återställde ordningen efter något varv och kunde fixa en seger före 
Schildt och Claes. Bengt-Åke kunde inte hålla emot de vilt satsande Healeys, blev en 
fjärdeplats. Starkt av Per Roxlin i sin Midget och Jimmy Edvardsson i sin MGB att vara före 
bröderna Eks Elaner i mål. Jag behöll min blygsamma tolfte plats i mål men förbättrade 
varvtiderna vilket lovade gott inför race två. Björn, Elmon och Emil avslutade fältet.  

Starten race två blev det första likt förutom att Tommy Bencsik i sin Elan lyckades klämma 
sig före Kennet innan han återställde ordningen, Claes fick bryta på varv tolv när han dränerat 
motorn på kylvatten. Banan var relativ hal efter oljespill och kylarvatten, bl.a. från Jimmy och 
en Saab Sonett som i heatet före rensat hela motorn på startrakan. I mål var Kenneth före 
Schildt och Bengt-Åke samt Per, i sin snabba MG Midget GT före Lotsen och Tommy som 
inte var att känna igen. PG sjua och Lars åttonde. Bra kört av Emil att bli tolva och klämma 
sig in mellan bröderna Ek i Elanerna.  

 
Text: PG Johansson.   Foto: Bengt-Åce Gustavsson 



 

 
Jimmy E mekar med sin MGB - som vanligt! 

 

 
Störst går först! 

 
 
 



 
Teamwork med taktiksnack? 

 

 
Är bilen till salu? Uppmaningen verkar kristallklar … Och ett lockande pris, även om det 
vore TKr! 



 
Lars W och PG i tät fight – vem är det som bromsat på sig? 
 
 

 
Per i Midget utmanar Tommy i Elan. 
 

 
Björn J fightas med familjen Larsson. Emil före Elmon. 
 



 
Tommy B med fightingface och fundersam välkänd betraktare. 
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