Sjöbo 2015-09-23
Förslag från Göran Josefsson angående införande/ändring i
tekniskt reglementet.
Förslaget går ut på att öppna upp inom Twin-Shock reglementet
och tillåta ombyggnad av singeldämpande maskiner till twin-shock.
Ett stort antal maskiner från början av 80 talet har hamnat
”utanför” reglementet eller tvingas köra i EVO klassen pga att de
har singel dämpare men i övrigt motsvarar twin-shock med
luftkylda motorer och trumbroms. Görans förslag är enkelt och
genial ”bygg om till twin-shock”!
Nedan följer förslag på tillåtna komponenter och modifieringar.
- i grunden skall finnas en pré 85 maskin
- trumbromsar på båda hjulen och luftkyld motor, allt skall ha varit
tillverkat före siste december 1984
- tillåtet att blanda och mixa olika märken inom samma tidsepok
- framgaffel ska vara tidsenlig med max 45 mm diameter (ej upside down)
- stötdämpare får vara med after-market ändringar (finns nästan
inga andra att uppbringa)
Med ovanstående menar förslagsställaren att man kan bygga en
billigare maskin då de finns ”stående” med lågt
införskaffningsvärde.
Inom twin-shock idag hittar vi specialbygge som C&J/Honda,
Curtis/Honda, HL/Yamaha, Thumper/Honda, Cheney (olika
motorer) Hagon/Suzuki mfl som delar allt utom chassi med
ovanstående förslag.
Kuno L reflektioner:
Inför vi detta måste dessa maskiner prisbedömmas som egen klass
då kvaliteten blir bättre än gällande twin-shock. Klassen kan kallas
Twin-shock Special/Race eller liknande. Alternativt kan vi tillåta
att luftkylda motorer från singeldämpade maskiner fram till 1985
får användas i ett befintligt twin-shock chassi. Klassen blir
oförändrad men utbudet motorer ökar.

* Vid styrelsemöte den 23 sept beslutades att
publicera förslaget i kommande tidning för spridning

inom klubben. Styrelsen föreslår att Göran
Josefssons förslag får testas under 2016-17 i Knobby
Classic Cup men skall prisbedömmas som egen klass.
Inga poäng tilldelas vid mindre än åtta deltagare.
Klassen kommer att benämnas Twin-shock Special
(TSS). Slutgiltigt beslut tas vi klubbens årsmöte.
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