
Skutskärsratten 23/1 -16 

Så va väntan över  

Nu va de dax väntan över,, dax att tävla igen, bilen igenom gången,, klev in på höger å ut på vänster 

sida Smiley smile, nja ny framvagn å nytt avgassystem oxå.  

Till tävlingen ett nytt inhopp i högerstolen då Palle står över vintern å kommer tillbaka laddad till 

våren,, så nu skulle Peter T Modig hoppa in hört han va duktig Smiley winkmen ble nog en smula 

orolig när han ringer på väg ner till Vetlanda och säger att han kört vilse i Jönköping,, men hallo din 

långhåriga västskötte Smiley smile  

Men men han hitta hit iallafall Smiley wink duktig du är Peter Smiley smile.  

Ja ja nu i bussen Jag vid ratten till obligatoriska stoppet vid Q8 i Boxholm när vi åker norr ut Smiley 

smile, där kaffe körv, Byggare Björn tar över ratten å styr bussen vidare för att senare lämna över till 

våran egen lilla lapp Marcus som tog oss resterande bit till Gävle å besiktnig av rally 850 in, tack till 

er tre utan er hade jag int kunnat åka iväg.  

Översättning blev i en vedeldad stuga,, å nää vi frös int tror vi använde en hel årsförbrukning av 

ved Smiley wink 

Yes nu Lördag RALLY RALLY  

Ut till SS1 nu börjar vi bli laddade nu jäklar ska här gasas  5,4,3,2,1 kör 2016 är i gång,, får 

med en gång en bra känsla för Peters noter tyvärr så rätt omgående så har vi bara tvåans växel på 

denna vrål snabba sträcka Smiley frown fick åka å släppa av mycket för att inte varva sönder motorn,, 

men tog målflagg å kunde öppna motorhuven å konstateta att de va växelvajern som hoppat bort 

lyckas få dit den två ss till innan service. SS två nu stämmer de bra överlag får upp mer fart å riktigt 

kul. 

Ss3 vägen något sämmre med grovt grus framme å håligt men jag gillar ibland dåliga sträckor då går 

de ladda på å hoppas de andra fegar lite Smiley smile avslutade sträckorna med en herre jösses 

målsväng, jo där kunde tävlingen slutat med snöskottning eller skrot men även fula har tur å de går 

vägen  å är imål, dax för service med två Ss kvar var å en cr 1,6mil långa.  

På servicen byter vi däck i mä lite olja då femman dricker lite mycket Smiley smile,,, tyvärr så 

glömmer en något senil å uppspelt rattvridare att se över den provisoriska lagningen av växelvajern,,.  

SS 4 helt ok  körning noter helt ok.  

Nu dax för sista ss tror vi ligger sexa å tänker nu tok sattsa med målet på en fjärde plats,, nu va de dax 

KÖR i väg ska läggs i tvåan,, men va i helvete neejjj int igen helt lea lös växelspaken,, lyckas tillslut få 

i trean som vi sedan kör resten av den 1,7 mil långa ss, ja tappar all fucus svårt att lyssna å köra efter 

noter, de är många vägbyten att försöka ta sig igenom på treans växel hmm int jätte smidigt Smiley 

frown,, men i mål tog vi oss å en femteplats tillslut sex sekunder från fjärde plats. 

Så trotts allt så tog jag med mig 8 poäng i första tävlingen i årets RM serie å ligger femma totalt. 

Jag hade en super trevlig helg i rallyskogen å allt runtomkring detta, TACK Peter att du ville åka med 

mig TACK Björn å Marcus för att ni offrar er tid å följer med å hjälper mig att få ut å tävla. OCH 

TACK TILL ALLA NI SOM HJÄLPER MIG med 

ekonomi så ja kan göra detta som jag tycker är så kul å ger mig både avkoppling å en jädra adrenalin 

kick. I år kör vi för RM medalj  



 


