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Anders Helgerud stilte som eneste norsk deltaker på lag med Allan
Oversby i 4-timers løpet for 2 eller 3 førere i 2016. Allan og Anders
kom på en sensasjonell 3. plass i klassen Formula 2 og ble nr. 10
totalt av 50 påmeldte. Mange ble svært overrasket over resultatet –
det var faktisk en ikke så liten sensasjon.

De kjørte en Davies Motorsports CB 500 RR på ca. 60 hk og vinneren av klassen kjørte en
Suzuki GSX 750 på ca. 100 hk.
Ca. 20 team fra Europa var også med. Stevnet var fullspekket med parader, Lansdowne 500
standard Manx uten kåper og ICGP totaktere. Freddie Spencer var også der som det store
trekkplasteret, og jeg tar ikke for hardt i når jeg mener at det var over 5000 tilskuere.
Teamwork gir resultater
Anders meldte seg på Donington 4. 5. og 6 august
etter sterkt påtrykk fra undertegnede. Anders var
førstereisgutt med ingen erfaring fra banen eller
miljøet i England. Vi syntes derfor det var greit at
han fikk bli litt kjent i team med erfarne Allan
Oversby. Min gode venn John Davies stilte opp
med sykkel og Allan var ikke vanskelig å be. Fire
mekanikere gjorde at alt gikk smertefritt. Alle var
svært imponert over Anders. Han kjørte på de
samme rundetidene som Allan som bl.a. veier 20
kg mindre og er en av Englands beste førere.

Det er tre klasser, men det var og
er fortsatt litt uklart med

klasseinndelingene fant vi ut av.
• ECM Maxi, vinner 1979 Harris

Magnum Honda Mk 1 1123 cc

• Formula1, Harris Kawasaki F1
• Formula 2, opp til 750 cc 2 og
4 taktere.

Satser videre
Hvordan resultatet vil bli i august er mere usikkert da Anders berømte Davies-sykkel som bl.a
har en 3. plass i Isle of Man. Teamet til John har nå fått blod på tann og ønsker å delta videre i
4 timers endurance race bl.a. på Spa, Imola og Aragon da muligens med en sykkel som kan
hevde seg helt i toppen i den gjeveste klassen. Er sikker på at flere av de norske kan hevde seg
her og det er en fin erfaring i fantastisk miljø og et prikkfritt arrangement. Om ønskelig skal
jeg gi mere spesifikke detaljer om klassene når jeg får ta i dem.

