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Twinshock & Evo i Farleigh Castle, England.

Satt hemma och ”zappade” på datorn, där jag hittade hemsidan www.farleighcastle.co.uk
Tydligen, så kör engelsmännen en tävling på den anrika VM-banan Farleigh Castle varje år i
September (17-18/9, år 2011), för Twinshock och Evo motorcyklar. Även ett Lag-VM (MXDN)
körs vid samma tillfälle för Twinshock cyklar. Jag blev mycket nyfiken på tävlingsupplägget och
började drömma att få kunna kör denna tävling någon gång i mitt liv, innan det är dags att lägga
näsan i vädret.

Därför går jag ut med en förfrågan om det finns fler av våra veteran crossförare som är intresserade
av att köra denna tävling. Eftersom det är en ganska stor ”grej” att kunna fullfölja detta, behöver
man planera detta i god tid och även kostnadsmässigt ”kolla” om det är möjligt att kanske kunna
samåka till tävlingen. Jag är mycket intresserad och dom som tycks vara likasinnade kan väl höra av
sig till vår hemsida på classicmx, så att vi får se hur stort intresset är. Det skulle också var kul om vi
kunde få ihop ett Lag till Lag-VM tävlingen. Kanske det finns tröjor med svenska flagan på som
laget kan köra i, häftigt!   Vi kanske också kan undersöka om det finns bidrag att söka eller någon  
sponsor för hjälp till startersättning och resa till tävlingen! Exempelvis från Svemo eller genom vår
egen klubb C&T v. eller någon annan!

Det finns 9 olika klasser att köra tävling i för Twinshock och Evo motorcyklar. Gå in på hemsidan
för att se klassindelningen. Jag har inte riktigt klart för mig vad det är för krav på förarna i Lag-VM
tävlingen, men det får vi undersöka. Det skulle också vara kul om någon kunde dokumentera allt
detta genom filmning och/eller foton med text. Därför söks också en eller flera personer med bra
utrustning för ändamålet, som kan vara intresserad av att följa med och ansvara för detta.

Om vi får ihop ett starkt lag till Lag-VM tävlingen, kanske vi kan utmana värd nationen England
om första platsen. Engelsmännen har tydligen börjat att abonnera på den platsen genom att vinna
varje år!
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