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Per G. og Karsten vinder på Guldringen
Ringsted mandskabet deltog ikke i 2. afd. af Yokohamamesterskabet Øst 
2013, så weekendens 3. afdeling på Guldringen i Hedehusene skulle bruges 
til at banke rust af både Porsche og mandskab. Og så skulle der naturlig-
vis point på kontoen, hvis teamet fortsat skal gøre sig forhåbninger om at 
blande sig i kampen om førstepladsen.

Guldringen var lagt i et industriområde - en relativ kort prøve der skulle 
gennemkøres 4 gange i hver af de 4 heats. Udover lige stræk og 90 graders 
sving havde prøven også en række højre- venstresving ind igennem en p-
plads og ikke mindst to forhøjninger, hvor den ene i de to sidste heats gav 
nogle udfordringer. 

DMI havde varslet et vejrskifte til søndag - men det begrænsede sig til et par sporadiske skyer der fra tid til anden skyggende for 
den bagende sol - og hvis det var varmt på sidelinien, var det kogende i bilerne. Ikke desto mindre gik alle til stålet - det var som om 
sommerpausen havde varet længe nok.  Fortove og græsplæner blev flittigt brugt i jagten på sekunderne - et par teams nåede også 
at ryge helt i hegnet… 

Et hurtigt check af Porschen og et par friske fordæk - og så var Per og Karsten også klar til strabadserne.

Tiden fra 1. heat sagde 4:16 og sammenlignet med de hurtigste var det en ganske fornuftig tid. Og traditionen tro var tiden i 2. heat 
bedre - 4:15.

Efter pausen og en vending af banen steg tiderne væsentligt - ikke blot 
for Ringstedmandskabet men for alle teams. Om det har været forsigtig-
hed ved passering af det andet bump, det for nogen bilers vedkommende 
lød som om det slog baghjulene op i karrossen, er en mulighed. Om ikke 
andet, var der ingen grund til at oversatse og komme hjem med en skade.

Tiden i 3. heat blev på 4:28 og i 4. heat på 4:25 - alt i alt nok til en første 
plads i klassen.

Stillingen i klasse 5 er efter 3. afdeling at Frank Johansen fører med 47 
point, Per G. Hansen ligger nummer 2 med 40 point og Kenneth Saust 
nummer 3 med 15 point.

Alt er åbent endnu og afgørelsen skal findes i Nykøbing den 20. oktober.


