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Per G. og Karsten i Faxe Mini Rally
Efter Yokohamamesterskabet Øst i Tåstrup 19. august - blev Porschen tilmeldt Faxe Mini Rally 2012,
som først og fremmest bød på to prøver i Faxe Kalkbrud - spektakulært for tilskuerne og udfordrende
for kørerne.
Løbet blev afviklet med tre prøver i alt som hver
skulle gennemkøres to gange. Udover prøven i
kalkbruddet bestod prøverne af én nær Faxe Ladeplads og én syd for Rønnede - 35 mandskaber
var til start.
DMI havde godt nok varslet regn - men løbet
blev gennemført med et minimum af dryp - blæsten og kørerne sørgede til gengæld for at tilskuerne havde noget at kigge på i kalkbruddet.
Første prøve var netop i kalkbruddet og Ringsted mandskabet lagde vel hårdt ud - det blev til meget sidelæns kørsel på det løse underlag og halvanden snurretur - og en tid langt fra det optimale - Michael Lund i Opel Manta var 16 sekunder hurtigere.
To asfaltprøver fulgte og tiderne blev anderledes konkurrencedygtige - mellem 1 og 2 sekunders forskel til Ascona mandskabet. Og så var det tid til ”kalken” igen...
Per havde fundet erfaringerne fra
grusbanerne frem og det var en noget
anden kørsel - lige linjer og ingen
udskridninger, som fotografen ellers
foretrækker, og en tid der var mere
end 20 sekunder hurtigere end første
gennemkørsel. Desværre ikke nok til
at hente Michael, som tog sejren.
Slutresultatet var en forskel på 9 sekunder men det var tilfredsstillende at
få bekræftet, at man stadig kan følge
med i toppen når rusten først bliver
banket af. Resultatet rakte til en 3.
plads generelt.
Ringstedmandskabet blev denne gang serviceret af Simon Larsens servicemandskab til UG. Den aldrende Porsche blev pudset og poleret mellem hver heat og da regnen kom kunne den have deltaget i
en sæbe-reklame.
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