
Monitor Honda Racing
Ljungbyhed Race

Publiksuccé på Ljungbyhed
6500 åskådare fick en kanondag på Ljungbyheds Motorbana. Förutom all härlig racing under 
klarblå himmel bjöds det även på en massa uppvisningar av olika slag. 
Monitor Honda Racing gjorde sin premiär denna helgen och lite oväntat var det Carl-Johan 
som höll sig framme med riktigt bra resultat. På fredagskvällens Superpole race lyckades 
han knipa en fjärdeplats. Jimmy hade lite stökigt under loppet och kom i mål som åtta. 
Lördagen startade med heat 1 redan 9.00 på morgonen. CJ gjorde återigen en bra prestation och slutade 
sexa. Jimmy kom nia efter att ha haft problem hela racet med fjädringen på hojen. Dagens sista
heat gick efter lunch och även här gjorde CJ en bra prestation. Efter en grym start höll han en 
tredjeplats under några varv. Kroknade dock lite på slutet och tappade ett par snabbare förare. 
Slutade som sexa i mål. Jimmy gjorde en bra start och ledde ett tag andra klungan som kämpade om 
femte till tionde plats. Men tyvärr slutade dagen med en DNF, efter ett tekniskt problem med 
transmissionen tre varv från mål.  
#90 Jimmy Palander – P8 – P9 - dnf
Denna helgen blev absolut inte som jag tänkt mig. Vi har kämpat med att hitta rätt inställningar ett tag nu och
har tyvärr inte hittat helt rätt ännu. Jag vet att jag kan åka betydligt snabbare men cykeln är inte optimal och jag
har inte den där goa känslan. Men vi jobbar vidare och kommer att vara starka till nästa race. Det lovar jag. 
Grattis till CJ som körde grymt denna helgen.
#116 C-J Stigefelt – P4 – P6 - P6
Jag är otroligt nöjd med min prestation. Jag gillade banan och min Honda fungerade otroligt bra. 
Kände mig lite vilsen i sista heatet när jag helt plötsligt låg trea. Det var synd att jag inte kunde försvara platsen 
in i mål. Men jag hade inte mer att ge efter tre raceheat inom 18 timmar. 
Otroligt glad med att nu ligga på sjunde plats totalt i ProSBK serien. Långt över förväntan.

Nästa ProSBK tävling körs ihop med SM i Roadracing på Mantorp Park 7-8 juli.   


