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VIP TÄLT

Glada VIP gäster på
Anderstorp fick en
heldag med
Spänning, mat och
dryck. Det var riktigt
roligt att ni var med
och följde oss och
tävlingarna denna
helg! Vi har saknat
våra gäster och
publiken. Hoppas vi
får ett fint 2022
tillsammans!

Autocare, IAC Group,
Infästningar direkt
och Halmstads plåt
gjorde helgen
festligare med sitt
besök hos oss!

POLYGON RACING
SUPERBIKE | OPEN | SS300|ENDURANCE

SM FINALEN GENOMFÖRDES PÅ ANDERSTORP

Säsongen avslutades för några veckor sedan på Anderstorp. Roligt att
publiken fick komma tillbaka och vi bjöd på mat och underhållning.

SS300
Eddy har verkligen gjort framsteg med sin nya Yamaha R3a. Personbästa vid
varje tävling och träning. Skall bli riktigt kul att följa honom 2022. Nu har
Eddy en motorcykel som kan hävda sig i klassen och det märks då han nu
slåss om placeringarna på allvar.

Open 1000
Kenneth slog till med personbästa på kvalet för racet på lördagen. Tyvärr
tog däcken slut för Kenneth under racet. Nya däck till Kenneth nästa säsong..

Rickard hade otur sista helgen. Efter att genomfört ett riktigt bra Endurance
tillsammans med Jonas och Peter Marcussen, hade vi förhoppningar på
Rickard i samma klass som Kenneth. Tyvärr var det något strul med hojen,
oklart vad, så Rickard fick låta den står efter 3 varv under fredagens kval.
Tack Rickard att du stannade och tillsammans med min bror Stefan, hjälpte
oss andra att genomföra våra kval och tävlingar.

Superbike
Jonas var nära att ta fler SM poäng i Superbike SM. Det blev en 16e plats
under årets sista race. (15 främsta tar poäng) Dock så hade Jonas 12e
snabbaste tiden i racet, ett bättre kval så hade det nog inhämtats poäng.
Uppdatering av hoj och mycket träning inför 2022, så görs det en ny
satsning nästa år. Det blev 3p detta år. Höjer ribban lite till…

Ett nytt blad med en lite bilder från året 2021 kommer inom kort.
Så vi hörs snart igen! / Jonas Andréasson


