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RX2 Rallycross med TeamTrysil.com
Drygt halvkjørt sesong er kjørt og vi har gjort så godt vi kan....
Første løp var RX on Ice i Østersund,
Løpet var ment som en liten test for vår del, og vi hadde ingen forhåpninger i det hele tatt.
Vi dro i vei med campingvogn og åpen bilhenger, og særs lite verktøy. Men det gikk i grunnen ganske bra. Heatseier, bra startposisjon
i semifinale og videre til finalen.
Finalen ble brutt løp med en rattstamme som var knekt tvers av... men vi var likevel godt fornøyd.
Første løp på sommerføre var Skien, og det gikk vel sånn noenlunde, harde tak og ingen semifinale.
Arvika var neste og der gikk det supert, vant semifinalen og hadde rundetider som ingen andre var i nærheten av, men det var regnvær
så det var nok grunnen.
Finalen ble jevn og tøff, iallefall de tre første svingene. Etter den tredje svingen så sto bilen feil vei, og det var bare å få snudd bilen for
og prøve å innhente resten. Men det gikk jo ikke. Tross dette så hadde vi beste rundetid i finalen og det er vel helt ok...
VM runden på Hell var vel ikke noe særs bra, motorhavari før første runde som betydde hektisk jobbing med bytte av motor. Farten var
egentlig helt grei, men det ble massse tekniske problemer, bilen stoppet når vi skulle fram til start og masse styr.
Lærerik runde for hele teamet.
Solvalla ble litt kopi av Hell med masse teknisk styr, bla en gearstang som gikk tvers av, og litt annet smått og godt..
Høljes, med det største startfeltet i VM noensinne, ble en opptur.
Nr. 4 totalt i en VM serie etter 4 innledende omganger, og 3. plass i semifinale gjorde at vi kunne kjøre finale på Høljes.
Finale i en VM runde var vel noe vi IKKE hadde trodd eller håpet før sesongen startet.
Det ble en femteplass etter litt kalabalik, og med to punkterte hjul så var vi egentlig superfornøyd, men likevel sitter man med følelsen:
Vi fikk egentlig ikke kjørt om plasseringene..
Mekkeklubbens medlemmer har vært med på mange oppturer, og noen nedturer. Vi har hatt det veldig moro i lag, dette er topp motiverte gutter og de gjør en kjempejobb.

Vi har planer for resten av året også, så ønsk oss lykke til...

