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IMOLA 200 Miles
Den 5. april kørtes et løb i fornula
750 klassen på Inola banen ved Bo-
logna i ltal1en. forben vll1e gerne
derned, og han flk mig overtalt ti1
at tage mecl bagpå, så fredas norgen
klokken Or.rO start'ede vi fra Broager.
Vi skiftedes til at køre, og turen
derned gik godt, de eneste problener,
var vand i platiaerne. Vejret skifte-
tle neget. Det ene øjeblik solski_n,
det næste regn og sne. Efter 19 ti-
mers kørse1 og 1.600 kn ankom vi t11
banen og teltet blev s1ået op.
lørtlag var der træning.
Søndag morgen gik vi op på en bakke
for at få en god p1ads, og k1. 14 be-.
gyndte løbet. Teuvo førte suverænt
allerede efter første omgang, han
udgik dog senere, efter at være væl_-
tet. Ilange andre favoritter udglk,
deriblandt Ago og Roberts. Resulta-
tet b1ev, at årets overraskelse den
19 årige Cecotto vandt på Yamaha for-

an Pons og Baker. Børge W. ldiqlsen
deltog i træningen, men var åbenbart
ikke blevet kvallf1ceret.
Hjemturen startede mandag morgen k1.
1. Det gik godt indtil vi nåede A1-
perne, for Brennerpasset var lukket
på grund af l-avineskred. Under f or-
søg på at korrner over andre steder,
fik vi at vlde, at den eneste muli-g-
hed var, at tage meo biltoget fra
MaIlnitz til- Badgastei-n og derfra
ti1 Salzburg. Ialt en omvej på 100
km. Deref ter gik det glat , indt j-l
generatoren holdt op med at lade
syd for KasseL, da var k1. 20, og
vi kunne ikke fortsætte uden 1ys.
På en nærliggende rastenl-ads slog
vl teltet op. i{æste morgen kørte vi
videre, og var uden videre problemer
1 Broager kl.1l.
IaIt tilbagelagde vi SjOO kn og tu-
ren kostede alt rnklusive J50 kro-
ner pr. mand, og vl ravde oplevet
mege*u.
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I et TN 1æste jeg, at en klub næsten und-
skyldte at de kørte på æIdre MCrer, og
derfor 1å aktiviteten noget under det lnske-
Iige, men det skulle der været rodet bod

på næste år, idet samtlige medlernrner
starter på nye cykler .


