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Älmhult Street legal race och bilutställning samarbetspartners

Funktionärsutbildning SVEMO och SBF
Inför 2019 har Svemo och SBF har planerat för tre gemensamma
utbildningshelger. Alltså finns det fina möjligheter för dig som vill ta
en funktionärslicens. Du som har licens har möjligheten att
vidareutbilda dig.
Anmälningsformulär kommer att publiceras på Svemos hemsida
under hösten 2018.
Men redan nu är det alltså bra att göra en notis i kalendern
Kommande utbildningar:
Svemo Tävlingsledare och Tekniker
SBF Funktionär C
Vecka 7, 16 – 17 februari Gävle
Svemo Tävlingsledare och Tekniker
SBF Centralkurs
Vecka 11, 16 – 17 mars Norrköping
Svemo Tävlingsledare och Tekniker
SBF Funktionär C
Vecka 15, 13 – 14 april Malmö
För frågor kontakta Dragracingsektionen dragracing@svemo.se

Älmhult Street legal race och bilutställning
För tredje gången i ordningen var det så dags för detta
evenemang. Att vi nu genomfört Älmhult Street legal race och
bilutställning några gånger börjar verkligen märkas då
förberedelserna inför dagen och på plats flyter på bättre för varje
gång.
Detta tillsammans med det fina vädret gjorde att vi kom igång
med körningarna tidigt på dagen.
I klassen Standard street (8.60-) var det tight då det endast
skilde några hundradelar mellan de bästa tiderna i stegen.
Kvalettan Christian Andersson gick hela vägen och vann
finalen. Bra kvaltid är ingen garant för att gå långt i stegen vilket
Daniel Karlsson visade genom att från reservplats ta sig ända till
final och därmed sluta som tvåa. Stefan Johansson avancerade
från kvalsjua till tredje plats.
I Max Street (7.00-5.59) var det jämt mellan kvalettan Niklas
Wikander och tvåan Jimmy Liljensöe. På tredje kvalplats hittade
vi Johan Lundmark.
Under Elimineringsdelen skedde det inte några överraskningar
utan kvallistans tre toppnamn försvarade sina positioner i och
med att Niklas vunnit över Jimmy i final och Johan bekräftat
sin tredjeplats i en solokörning.
Dagens bästa tid Noterades av Niklas Wikander med tiden 7.13
I klassen Max Street avgjordes Distriktsmästerskapet i
Dragracing.
Börje Sunesson 150 poäng
Niklas Wikander 98 poäng
Jimmy Liljensöe 77 poäng
De 1100 besökarna kunde förutom körningarna också besöka
utställningsområdet där det var full aktivitet under dagen med
80 talet utställare som visade upp sina bilar.
Publiken utsåg vinnarna genom att lägga sin röst på sin favorit.
När rösterna var räknade så var det Anderas Berggren från
Alvesta med sin Hyundai Genesis, Batman från 2011 som knep
första platsen. På andra plats kom Karsten Möller från
Landskrona men en Saab 92B från 1956. På tredje pallplats
hittade vi Jimmy Jonasson från Markaryd med en Dodge
Challenger RT/SE från1970.
Vi passar på att tacka alla funktionärer, deltagare samt besökare.
Utan ert stöd skulle det inte vara möjligt att genomföra Älmhult
street legal race och bilutställning. Stort tack också till samtliga
samarbetspartners som på olika sätt bidrar till eventet.

B
Småvägscrusing
I slutet av juli körde vi vår Småvägscrusing.
I år var det Lotta och Dan som drog upp riktlinjerna,
Dan gjorde sista finliret eftersom Lotta fick annat att
jobba med.
Slutresultatet blev en fantasiskt fin tur med vyer
som man inte trodde fanns i Småland och till råga på
allt den varmaste dagen i år, var det +34° eller?
Vi var 29 personer som bl.a. besökte Torpa Buss- &
Teknikmuseum där vi fikade och spånade runt alla
fräcka prylar.
Efter många mil på slingrande vägar avslutade vi i
Tyrolen där halva träffområdet var reserverat för
oss, bra planerat!
15 blänkande pärlor gjorde sig bra i denna gamla
dansbanemiljö och gladde övriga besökande. Tack
för en fin dag.
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