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Status…
… her i sommervarmen.

For teamets vedkommende, er sommerferien i gang. Alle holder en fortjent ferie fra
motorsport, og tager sig en periode med fødderne oppe og nyder varmen. Nogle af teamets
medlemmer er i udlandet mens andre er indenrigs.
2. weekend, i august går det hele i gang igen. Planen er, at teamet tager til Randers lørdag
den. 13. august, for at deltage i 3. afdeling af Yokohamamesterskabet Vest. Randers Auto
Sport, er igen vært på Randers Havn til et løb, der af tidligere deltagere har fået stor ros. Vi har
aldrig selv kørt på banen, og er naturligvis spændte på, om vores lille Peugeot kan følge med
de jyske deltagere med Gruppe E biler.
Deltagelsen i dette løb, er for at vise bilen og teamet frem for vores jyske sponsor Scanauto,
der har hovedsæde i netop Randers, og hvor vi håber at mange af de ansatte vil afsætte tid, og
komme forbi vores plads i ryttergården. Vi har som bekendt deltaget i 2. afdeling af Yokohamamesterskabet Vest, da vi kørte med i Ringe på Fyn, og derfor er vi reelt på pointtavlen men helt
nede som nummer 13 i klassen. På kontoen står der kun 7 point ud af 40, så det er mere æren,
end muligheden for en stor samlet placering, som vi kører efter. Omvendt kører vi som altid
vores chance.
”Vi har virkelig arbejdet hårdt, men det er ikke lykkedes os, at finde den fornødne
økonomi til en ny motor. Det har simpelthen været for meget op ad bakke med at finde
sponsorer, der kunne hjælpe os med at stable økonomien sammen. Vi har prøvet, men
må strække våben i denne omgang” siger en lidt ærgerlig Peter Bjørnsten, der er teamets
koordinator.
”Vi er et lille team og vi har ikke den store økonomi at gøre godt med. Da vi begyndte
projektet i fjor, vidste vi godt at det med effekten kunne blive et problem i slutningen af
den første sæson. Vi valgte jo at bygge hele bilen optimalt op – med motoren nederst på
listen, for så at lære undervogn, bremser og opsætning at kende over en hel sæson. Men
”Le-Peu” og jeg er blevet ”dus” meget hurtigere end vi havde regnet med” forklarer Palle
og fortsætter ”Jeg havde jo, da sæsonen 2011 begyndte,
kun kørt løb i baghjulstrukne biler – hvoraf de fleste
kilometer har været i Skoda 130LR (som er baghjulstrukken, men også har motoren bagi) – og regnede
egentlig med at det ville kræve en masse omstilling, at
bilen pludselig trak med forhjulene og ikke kørte
sidelæns. Det har vist sig meget anderledes. Den er
faktisk meget lig kørestilen i Skodaen, dog uden den
Palle Bjørnsten i Fårvang 2006
”bredde” bagende” slutter Palle af med.
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Teamet, har dog holdt en enkelt skrueaften i løbet af sommerferien, hvor alle var samlet, og
hvor bilen er blevet gennemgået fra ende til anden. Bilen er i god stand, og vi har bare spændt
diverse bolte efter, og renset bremserne. De store buler, som bilen fik i bunden ved løbet i
Ringe, venter vi med at rette til vinterpausen. Et problem vi havde i Høje Taastrup, var
temperaturen på motoren. Det mener vi også at have løst nu.
Vores kalender, for resten af sæsonen ser således ud:
13. august:
9. oktober:
22. oktober:
6. november:
11. november:

Yokohamamesterskabet Vest 3. afd. i Randers
Yokohamamesterskabet Øst 3. afd. i Nykøbing Falster
Yokohamamesterskabet Øst 4. afd. i Roskilde
Yokohamamesterskabet Finalen i Nyborg
Sæsonafslutning m/teamet i Hillerød

Fortsat god sommer og vel mødt i efteråret

Jon Rasmussen
Bearstone Motorsport
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