TeamJH Jaguar straffes for “unsafe release”:

Team JH Jaguar med skumdrengen Johnny Højgaard ved roret
måtte i gårsdagens udgave af 1/24 Scaleauto sande at pitcrewet
ikke have trænet nok i at skrue hjulbolte i.
Det skulle have været så godt, men endte I en ren katastrofe da den rutinerede
Johnny Højgaard fra en solid placering måtte sande at pitcrewet havde monteret
dækket forkert. FIA har taget konsekvensen af en såkaldt ”unsafe release” og
tildelt Team JH Jaguar en bøde på 15 kr. til klubkassen. ”Its over guys,
suspension failure” sagde han over team radioen idet han trak bilen til side.
Ved efterfølgende undersøgelser viste det sig
at det var pitcrewet der havde fejlet – hvilket
afstedkom en del polemik i og omkring
Johnnys slotkasse de følgende minutter.
Johnny udtaler ”Vi må holde hovedet højt i
sådan en tid, Jaguar har været en solid støtte
i mange år, men i år har de i den grad fejlet,
med både deres egen dækleverandør og bil.
Vi har løbene den sidste måned været i
kontakt med ny dækleverandør, som har tæt
samarbejde med Dodge Viper holdet. Vi ser hvad fremtiden bringer”

Udtalelsen kommer i kølvandet på Kaspers skifte fra det kinesiske mærke
Daekkohama til Lir-Elli, som gav helt nyt liv til hans Porsche. ”Jeg kørte fra jer
allesammen” udtalte han efter løbet.

BrønneMotorWerk tager heatsejr:
BrønneMotorWerk med stjernekøreren, den tidligere stock-car
racer Brønne ved roret tager endnu engang en heat sejr.
Det kom som en overraskelse,
da Brønne tidligere på
sæsonen satte sig til bordet og
tastede sektorer ind – men i
gårsdagens løb viste Brønne at
det absolut ikke var en
engangsforestilling.
Efter at have holdt sig ude af
problemer gennem et helt heat,
satte Brønne sig igen til bordet
og tastede sektorer ind. Dette
gav stor anerkendelse fra de
store teams som kiggede langt
efter Brønne – har vi her en
kommende stjerne?
Brønne fik envidere blod på tanden og udtalte allerede til efterfølgende heat:
”Jeg skubber jer allesammen af i første sving” med reference til hans tid i stockcar racing.
Vi hos SlotAutosport ønsker Brønne tillykke.

