Løp: ETS Round #1
Sted : Hrotovice, Tjekkia
Dato : 11-13. desember 2015

Deltagere fra Norge: Helge Johannessen, Nikolai Håheim, Geir Bjarte Terum, Jonas Ramsrud, Trygve
Berntsen, Adrian Berntsen, Dag Erik Kristoffersen, Trygve Bull Freng, Ole Jacob Bryne, Steinar Orholm,
Tommy Jensen Indreflø, Rudi Sand, Espen Fjeldvær, Henning Stavnshagen og Magnus Slåttsveen.

RAPPORT
Den 11-13. desember skulle første runde av ETS arrangeres i Hrotovice, Tjekkia.
En stor delegasjon fra Norge var påmeldt, 14 stk, og det var første gang for flere at de skulle ut på et
internasjonalt løp.
Stor spenning var knyttet til Adrian Berntsen i modified som gjorde comback etter et par år uten trening,
og Helge Johannessen som avsluttet fjoråret med to topp ti plasseringer.

Modified 107 deltagere:
Her viste Adrian Berntsen at tempo var inne. Men litt rattrust og en ikke helt optimal bil, gjorde at
kvalifiseringen gikk litt dårligere enn han hadde mulighet til. 31.plass og første startspor i C finalen.
Han hadde litt problemer med traction roll og (over)følsom bil på curbs.
I finalene hadde mekken (Trygve Berntsen) fått orden på Gizmo’n, og C finalen ble vunnet i overlegen
stil. Adrian er helt klart god nok til å leke med de store gutta, så nå venter vi spent på hva denne gutten
kan klare i neste store løp.
Helge Johannessen kom med en prototype ARC som ingen andre i verden hadde testet på teppe før. Fikk
bilen til å fungere bra og var godt fornøyd med prestasjonen (43.plass).
Nikolai Håheim fikk et illebefinnende i 1. kvalomgang og besvimte mens han kjørte. Dette ville prege
gutten i hele helgen. Synd at han fikk denne dårlige opplevelsen på sitt første ETS løp. Den gutten kan
mye mer enn resultatet tilsier (70. plass). Håper han kommer sterkere tilbake.
Geir Bjarte Terum var på førstereis til ETS, men hadde vært med i DHI tidligere. Dette var mye råere iflg
han. Bil var ok og han syntes han kjørte ok, men i dette beitet raser man fort på resultatene. Han endte
på 99.plass.

Stock 162 deltagere:
Helge Johannessen viste fort at han har etablert seg som topp 10 kandidat. Knallet til med 5. startspor i
A finalen og havnet på 4. plass til slutt, à poeng med 3. plass. Litt stang inn og flaks i en finale og stang ut
og uflaks i andre finale.
Georg Ellingsen ble nest beste nordmann, og knuste Jonas, på en 95.plass.
Trygve Berntsen: 110
Dag Erik Kristoffersen: 116
Trygve Bull Freng: 125
Ole Jacob Bryne: 146
Steinar Orholm: 149
Tommy Jensen Indreflø: 152
Rudi Sand: 154
Espen Fjeldvær: 155
Henning Stavshaugen: 158

Litt setup problemer for noen, men de fleste virket fornøyd.

F1 85 deltagere:
Her var Magnus Slåttsveen og Henning Stavnshaugen representert.
Magnus slet med setup, og ble ikke venn med bilen. Henning synes F1 bare var gøy og smilte fra øre til
øre hver gang han hadde vært utpå banen.
Magnus endte på en 60. plass og Henning på en 83. plass.

Generelt var det en glad gjeng, med godt humør på tur. Mye moro og normal, norsk humor og
entusiasme som alltid. Og som vanlig ble vi lagt merke til. Dette fikk vi tilbakemeldinger på fra alle hold
inkludert Marc Reinhard himself.
Neste løp for en norsk delegasjon er i begynnelsen av januar i Odense, Danmark. Da er det DHI Cup som
gjelder. Her er det enda flere nordmenn som skal nedover, og vi håper på flere gode plasseringer der.

Helge Johannessen

