
           
 
3–4 juli Ring Knutstorp Svenskt Sportvagnsmeeting 
 
Dags för RHK-serien att tävla på Knutstorp efter förra årets uppehåll. Ett startfält på 
245 anmälda som även innehöll 111 anmälningar för SPVM.  
 

 
Gemenskap i Healeydepån. 
 
Healey Black Weekend! 
 
Till vår GT-klass kom endast elva ekipage, varav fyra Healeys, då flera valt att avstå 

tävlingen av olika anledningar.  
Den första träningen startade redan på fredagen med ett kort pass där våra Big Healeys blev 

rödflaggade med för hög ljudnivå. Samma visa i andra passet, återigen ca 100 dba på Claes 
och mig, något lägre för Lotsen.  
RHKs sympatiske Lars Palmqvist försökte att ge oss råd till förändringar inför lördagens 

kval, Claes satte på krök på utblåset, Lotsen gjorde en Micky Mouse-lösning med en ölburk 
(alkoholfritt!) och alla försökte dämpa insugningsljudet.  
Trots allt hjälpte inte alla råd utan återigen rödflagg för oss alla p g a för högt ljud, vi fick 

bara några enstaka varv. 
Jag var förbannad och bestämde mig inför tävlingsledningen att på stående fot lämna 

tävlingen och aldrig återvända hit. Anledningen är att vi kört åtta tävlingar i rad utan 
anmärkning på ljudet.  



 
PG tröstas efter alla rödflaggningar. 
 
Claes och Lotsen körde kvalet, och båda satsade på ett par snabba varv redan från starten och 

mycket riktigt kom rödflaggan ut igen! Lotsen satsade kanske lite för hårt (?) och blåste ett 
hål i motorblocket. 
Claes hann få en bra tid och packade om ljuddämparen inför racet som han startade från 

andra plats efter Bengt-Åke och Mats Ek på tredje.  
Claes tog starten men kunde inte hålla emot hela racet utan blev tvåa. Tommy trea samt 

Jimmy och Anders Arildsson som avslutade heatet. 
Andra heatet blev en kamp mellan Bengt-Åke och Claes som varade i tre varv tills även 

Claes blåste sin motor. Tommy tvåa för Per Roxlin och Jimmy. 
Relativt magra heat med åtta respektive sju deltagare. 
 

 
Claes leder före Elanligan. 

 



 
Claes leder före ständige kombattanten Bengt-Åke. 
 

 
Claes koncentrerad (eller funderar han på ljudnivån?). 

 
Per R och Anders A taktiksnackar i line-up. 



 
Jimmy E brottas med sin MGB i sanneringsmedelsröken! 
 

 
Enda Healeyn som fullföljde hela tävlingen. Grattis Anders A! 
 
PG #12 
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