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Quarter Mile report Finals 2010 Santa Pod Raceway

Bij aanvang van het laatste UEM&FIA evenement waren een aantal teams nog in de gelegenheid om de 
felbegeerde europese titl mee naar huis te nemen.
Dit beloofde een ware strijd te worden en de punten waren in diverse klasse’s onderling erg klein waardoor het zeer 
spannend zou worden.
Tijdens de eerste kwalificatiedag op vrijdag bleken diverse teams moeite te hebben de juiste afstelling te vinden en dit 
gaf vreemde resultaten, na data van de vorige wedstrijden die verreden waren te hanteren
en het voertuig hierop af te stellen bleek dit echter anders uit te pakken.
Het blijft keer op keer een lastig feit, hoe is het weer, hoe is de baan geprepareerd, krijg ik genoeg temperatuur in de 
band, etc...
Bij de klasse Pro modified bleek Henri Joosten eindelijk de juiste afstelling te hebben gevonden voor zijn
Nitrous assisted auto.
Henri reed na een geweldige start met een mooie wheelie een strakke tijd van 6.42@211.92MPH.
Wat tevens een PR betekende en het gehele team was in opperste stemming!
Wel verdiend Henri en geweldig gedaan.
Verder Had Robert Joosten met zijn nieuwe Pro Mod tractie problemen, doordat zijn team bezig was om de ProMod 
sneller te laten rijden bleek dit echter een maal te lukken en kwam er een 6.50@207.97MPH.
en dit betekende een 16de kwalificatie plaats...de run bleek niet geheel te zijn afgemaakt en het is bekend
dat Robert zeer lage 6 seconde kan rijden, alleen kwam het er nog niet uit.
Marc Meihuizen daarin tegen had de afstelling beter onder controle en na een aantal runs vroegtuidig van het gas te zijn 
gegaan kwam er uiteindelijk een geweldige tijd op de klokken van 6.18@231MPH!
Wat een gave run, en na crewchief Joeri Woedenberg van JWR te hebben gesproken bleek het echter dat Marc vroegtij-
dig had geschakeld en er meer toeren kon worden gedraaid, more to come dus!
Veel andere Pro Mod teams bestaan uit vele crew members en is er na iedere bijna een complete overhaul
van het voertuig...
Het niveau van de ProMod klasse die bij veel toeschouwers erg populair is echter zeer hoog.
De eerste 4 van de kwalificatie reden een 6.0 en zaten zeer dicht bij die magische 5 seconde run!
Dit bleek echter niet lang te duren en tijdens de eliminatie was dit ook het geval!
Niemand minder dan de zweed Adam Flamholc passeerde de 6 seconde grens en wel tegen Henri Joosten die na een 
goede start en een wilde wheelie van het gas af moet...
Adam maakte een geweldige run van 5.967@238.61MPH! en dit was tevens zijn eerste 5 seconde run.



Tijdens de eliminatie bleken meer nederlanders problemen te hebben bij de launch waaronder Marc
Meihuizen die tegen Roger Johansson moest met zijn 900 CI Nitrous motor!
Marc heeft daarintegen een supercharger en een 526 CI motor...
Roger kan echter met zijn Mustang goede en lage 6 seconde runs rijden en moest Marc zorgen dat hij een goede run zou 
maken, bij de start bleek hij teveel koppeling erin te hebben staan waardoor zijn run
verloren ging en roger naar een goede 6.26@223.39MPH reed.
Dus er bleef nog een Nederlander over om mee te strijden en dat was niemand minder dan Robert Joosten hij bllek alleen 
rood licht te trekken en dan zijn je kansen snel verkeken erg jammer allemaal uit de wedstrijd...
Daarintegen waren er echter wel diverse rijders die strakke en snelle runs op de klokken zette en was het wederom een 
genot om die te aanschouwen

De run van New Generation Johan Lindberg tegen Mats Eriksson was een ware titanenstrijd zeker omdat beide rijders in 
de 5 seconde kunnen rijden en Mats dit al heeft bewezen.
Johan trok aan het langste eind en won de run met een 6.096@230.13MPH tegen een 6.239@229.32
van Mats en was er veel opluchting bij het team van Rockstar.
Aan de andere kant van de ladder was het de uit USA overgekomen Melanie Troxel die als eerste gekwalificeerd stond 
met een 6.0271@241.22MPH!! die tegen Bruno Bader uit Zwitserland uit kwam
en Bruno die ook een goede kwalificatie had gezet van 6.1452@230.12MPH.
Bruno had de ronde ervoor tegen Micheal Gullqvist een mindere run gezet maar toch een van de 
kanshebbers op de titel verslagen.
Hij bleek echter geluk te hebben omdat Melanie Troxel een shut off had bij de start en hij een ronde verder kwam en zo in 
de Finale belande tegen Adam Flamholc die in de halve finale tegen Johan Lindberg
moest maar deze zijn versnellingsbak na de burn out vastzette en daardoor niet meer kon rijden.
Dus was het Bruno tegen Adam.
Adam bleek een geweldige start te hebben en was de beste en vesloeg Bruno met een 6.070@233.80
Wat een overwinning en einde van een geweldig seizoen!
Johan Linberg mag zich echter FIA ProMod kampioen 2010 kronen.



Er waren echter meer klasse’s waar Nederlanders in uit kwamen waaronder SuperTwinTopFuel met 3 afgevaardigden.
Job Heezen was echter degene die kans maakte op de Europse titel en dat betekende dat hij het tijdens de kwalificatie
goed moest doen.
Dit bleek echter lastiger dan gedacht en had Job zuigerschade opgelopen en was nog steeds niet gekwalificeerd...
Het zou volgens de weervoorspelling zaterdag gaan regenen en dat zou funest zijn.
Gelukkig bleef het droog en waren er nog kansen het moest echter in de laatste run op de dag gebeuren en dit lukte na
veel opluchting van vele fans en natuurlijk het gehele Zodiac team.
Het was geen 6 seconde run die Job al het gehele seizoen maakte zonder teveel problemen, maar plaatste hij zich met een
7.13@193.87MPH dit was goed voor een 6de plaats in de kwalificatielijst.
Roel Koedam was daarintegen minder snel met zijn geblazen twin die nog steeds zoekende is naar de juiste set-up
en spelen technische perikelen meermaals op, al heeft de motor veel potentie in zich.
Hij plaatste zich met een 7.32@178.50MPH wat qua eindsnelheid al aangeeft dat hij de run niet geheel goed heeft af kun-
nen maken en dit waarschijnlijk met een uitgaande cilinder heeft gedaan.
Martijn de Haas had ook last van uitgaande cilinders en vooral na de 1/8 mile de ene maal de voorste daarna de achterste 
cilinder.
De start zag er echter goed uit en was broer Joeri de Haas met crewmembers Viep Bloemen en Ronald v/d werken op zoek 
naar dit probleem.
Lorenz Stauble had zich als eerste geplaatst met een zeer sterke 6.61@213.89MPH wat een geweldige tijd was voor een
aangezogen Twin!
Per Bengtsson stond tweede met een tevens sterke run van 6.62@197.27MPH wat aangaf dat hij een geweldige start had 
gereden met zijn geblazen staande twin.
Hans Olaf Olstad stond derde met een 6.74@208.16MPH dus alle kansen waren nog aanwezig en zouden het spannende 
eliminatie rondes worden.
Tijdens de eliminaties kwam Job uit tegen zijn naaste tegenstander Hans Olav en moest hij deze verslaan om kans te ma-
ken op de titel...!
Aan de reactietijd lag het niet, Job opende met een .0095!!! tegen een .1706 van Hans Olav.
Iedereen aan de baan stond met kromme tenen, waaronder ikzelf.

Hans Olav ging er met de overwinning vandoor en daar ging de Europese titel voor Job, helaas maar goed gestreden na
veel sleutel werk en de run was een 6 seconde run met als resultaat een 6.998@207.22 tegen een 6.711@208.01 van
Hans Olav, die het gehele weekend al constant reed en de gehele run met zijn voorwiel in de luch reed!
In de volgend ronde kwam Hans Olav uit tegen niemand minder dan Martijd de Haas die gewonnen had van de als tweede 
gekwalificeerde Per Bengtsson die vlak na de start zijn achterslick op rookte met veel wielspin.
Aan de andere kant van de eliminatieladder was het Lorenz Stauble die na een zeer lange nacht sleutelen vanwege
krukas problemen, die hij echter in bruikleen had gekregen van de Fin Ismo Maenpaa die zich helaas niet wist te kwalifice-
ren.
Hij bleek zijn eigen krukas te hebben gebroken en kon in eerste instantie niet verder deelnemen, maar wat deze klasse zo 
kenmerkt is de vriendschap en respect onderling.
Elkaar op de baan verslaan en niet daarbuiten, zoals het hoort eigenlijk...
Dus het was goed om Lorenz klaar te zien staan op zondagochtend klaar voor de eliminatie,
Hij kwam uit tegen Jan Sturla Hegre de jonge Noor die veel last heeft van Fishtailing met zijn geblazen Twin, en een aan-
tal spannende runs achter zijn kiezen heeft waar het maar net goed ging....
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Lorenz heeft ook last van stabiliteits problemen dus het kon een spannende run worden in meerdere opzichten..
Gelijk bij de start bleek dit het geval allebei bijna tegelijk weg qua reactie om vervolgens de gehele run nagenoeg side by 
side te rijden en Lorenz de laatste 80 meter wegliep omdat hij veel power heeft en er een 6.477@217.02MPH op de klok
kwam te staan!!!
Wat een tijd voor een V-Twin en dat na de tegenslag, dit was echt opluchting!
Jan Sturla had ook een zeer goede run gereden met zijn 6.615@195.56MPH en zijn PR had gezet.
Dit was echt kippevel en iedereen was in extase, hiervoor kom je naar een Race!
Vervolgens was het Trond Hoiberget tegen de Fin Samu Kemppainen die ook nagenoeg dezelfe reactietijd hadden en
ook een aan elkaar gewaagde run maakte, maar omdat Trond iets sneller op de lichten was kon hij Samu die een snellere
tijd reed verslaan.
Martijn de Haas moest uitkomen tegen Hans Olav en moest in deze run alles geven tegen de snellere Hans Olav.
Op de lampen was martijn sneller, en bleek Hans Olav technische problemen te krijgen tijdens de run waardoor martijn
doorging naar de volgende ronde, dus een Nederlander in de Finale!
Lorenz versloeg vervolgens Trond en konden we ons opmaken op een Finale van Lorenz tegen Martijn, oftwel Zwitser-
land tegen Nederland.
Maar wat bleek dat tijdens de burn-out de motor stuk ging van Lorenz en Martijn hierdoor de Finale kon winnen!
Nu nog onder eigen vermogen de bom activeren, en dat deed hij met een Persoonlijk record van 7.377@157.42MPH!
Fantastisch en wat een zege iedereen gunde het Martijn en het gehele team, Proficiat!

In de klasse Top Fuel bike was het eveneens spannend aangezien er een kans was voor Rene van den Berg op de titel.
Tijdens de kwalificatie bleek dat hij technische problemen kreeg met zijn versnellingsbak.
De gehard stalen ring voor de spreg bleek gebroken te zijn, en er was geen reserve aanwezig...
Na veel speuren en vragen bleek er echter een bij iemand thuis te liggen en kon Rene een autorit maken door de UK
om de andere versnellingsbak op te halen.
Na veel sleutelwerk wist Rene zich eindelijk net op tijd te kwalificeren met een 5de tijd van 6.9914@203.50MPH.
De versnellingsbak werkte weer naar behoren en nu moet hij iedereen verslaan en in de Finale komen te staan.
De Zweed Peter Svensson stond als eerste gekwalificeerd met een 6.2031@216.13MPH.
Hij was gekomen om een record te rijden wat al eveneens op zijn naam staat een run in de 5 seconde!
De afstelling bleek tot nog toe te lastig en was een 6.20 al een respectabele tijd!
De voormalig Europees kampioen Ian King had een minder weekend, na een run met een geleende ex Brian Johnsson
Top Fueler vernietigde hij de motor door een gebroken drijfstang.
De Noor Sverre Dahl met zijn nieuwe Sunshine Express was ook strakke runs aan het maken en op zoek naar de juiste 
afstelling, deze motor heeft veel potentieel in zich en hij zette een tweede kwalificatietijd neer van 6.34@219.07MPH.
De Fin Kai Selkamaa streed tevens voor de Europese titel en had tijdens de kwalificatie eveneens diverse problemen.
Toch wist hij zich te plaatsen op een 6de plaats net na Rene van den Berg way gunstig was voor Rene.
Kai was bezig zijn Top Fuel Bike in orde te maken met veel sleutelwerk onder andere het complete motorblok te de-
monteren en alles te vernieuwen om te proberen een scherpere tijd op de klokken te zetten.
Tijdens de elimininatie op zondag moest Kai de als 3de geplaatste Petri Paljakka verslaan om nog aansprak te maken op 
de Europese titel, de reactie was nagenoeg identiek maar Paljakka overpowerde Kai met zijn zijn ex Ian King Fueler die 
er al diverse Europese titls mee had veroverd en het resulteerde in een 6.446@217.97MPH tegen 
een7.064@181.33MPH
van Kai zijn kansen waren nu verkeken en kon Rene hopen op een overwinning om eveneens kans te maken op de titel.
Rene trad aan tegen de veteraan Steve Woolatt die al meer dan 30 jaar ervaring onder zijn leden heeft en tevens over 
een potentieel snelle motor beschikt en in de kwalificatie al een 6.85@192.96MPH had gezet goed voor een 4de plaats.



Dus het was alles of niets voor Rene die na veel technische problemen aan de start verscheen.
De reactie van Rene was een stuk beter dan die van Steve Woolatt maar het mocht echter niet baten want na de eerste 
meters ging hij Rene al voorbij en won de strijd met een 6.448@198.04MPH tegen 
een nette 6.899@209.14MPH van Rene.
Nu kwam echter Peter Svensson aan de start zowaar zonder tegenstander die zich om technische redenen had afgemeld en 
kon Peter zich concentreren op een recordrun.
Hij schoot uit de startblokken een na zijn bekende fishtailende motor klonk de gehele run al heel sterk
en verscheen er een 6.068@221.21MPH op het bord!
Geweldig hoe deze man zijn machine de sporen geeft en weer rook aan de zeer gewilde 5 seconde run
die hij als enigste binnen Europa op zijn naam heeft staan.
Sverre Dahl trad evenseens aan zonder tegenstander in de naam van Eric Teboul die zich tevens vanwege technische 
redenen had afgemeld.
In de vorige runs klonk Sverre zijn motor al heel sterk en maakte hij een goede indruk.
Hij maakte een mooie strakke run van 6.570@206.15MPH wat de potentie weergeeft.
Nu waren de halve Finales aangebroken en moest Petri Paljakka in zijn eerste seizoen op een Fuel Bike

alleen nog maar onder power over de startlijn te gaan om de Europese titel UEM TopFuelBike 2010
op te eisen en zowaar geschiedde!
Alle teamleden waren er emotioneel onder, want dit had niemand aan het begin van het seizoen gedacht
aangezien hij een leerjaar zou gaan rijden, en dan al de Europese titel pakken was geweldig uiteraard!
Peter Svensson trad aan tegen Steve Woolatt voor een Finale plaats en dit zou een spannende run worden
aangezien beide rijders beschikken over een snelle motorfiets.
Maar vanaf de start lag Peter al voor en kwam Steve niet meer in de buurt en er verscheen een 6.151@215.86MPH te-
gen een 6.441@212.07MPH van Steve op de borden, hiermee was Steve uitgeschakeld en kon Peter zich op gaan maken 
voor de finale tegen Petri Paljakka.
Het was reeds bekend dat Paljakka technische problemen had maar verscheen toch aan de start na de burnout bleek 
echter al dat hij de run niet kon gaan maken en was Peter de winnaar maar zou zijn uiterste best gaan doen om in de 5 
seconde te geraken.Weer een geweldige launch en een 1/8 mile onder de 4 seconden!
Hij was onderweg naar een geweldige run en dit bleek met een 6.080@231.36MPH!!
Wat een power heeft deze motorfiets en iedere run is een genot om te aanschouwen.
Zowaar was hij dan ook de terechte winnaar van dit evenement.
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In de klasse Pro Stock Bike was een Nederlander vertegenwoordigd onder de naam GertJan Laseurdie al erg goede 
resultaten had geboekt tijdens het Main event aan het begin van het seizoen en een constante factor bleek.
Helaas speeld versnellingsbak problemen hem parten in Zweden tijdens het Veidec race weekend, en moest hij daar-
door ook de Race in Gardermoen te Noorwegen overslaan.
Echter door veel hard werken en goede sponsoring wist hij een nieuwe versnellingsbak te bemachtigen en was hij er 
helemaal klaar voor, hij had zelfs zijn camper gewassen naar aanvang van dit evenement!
Deze klasse blijft verbazingwekkend qua constantheid en performance, alleen aangezogen motor zijn toegelaten in de 4 
takt catogerie, en je zou met NOS mogen meedoen met een 2 takt motor maar dit is zelden het geval.
Het is echt een strijd geworden tussen Suzuki en de Buell motoren.
De Suzuki’s zijn luchtgekoelde 4 cilinders en de Buell motoren luchtgekoelde 2 cilinders met een veel grotere cilinder-
inhoud en brandstof injectie.
Daarintegen rijden de Suzuki motoren nog met vlakke schuif carburateurs.
Ulf Ogge de Zweed domineert dit seizoen met zijn Buell en is tevens de kampioen van 2009.
De motoren zijn behoorlijk aan elkaar gewaagd daarom is de reactietijd op de lampen van cruciaal belang!
Tijdens de kwalificatie waren diverse rijders aan het afstellen en bleek niet iedere rijder het kunstje onder de knie te 
hebben en tevens speelde het veranderlijke weer een grote rol en hadden de rijders veel last van tegenwind wat te zien
was aan de eindsnelheid.

Toch wist de Deen Jesper Thiel zich als eerste te plaatsen met een sterke 7.2756@177.14MPH op zijn grote twin.
Als tweede stond de altijd snelle zweed Anders Abrahamson er vlak achter met een 7.2894@177.83MPH.
De Griek Stavros Svrachnos stond derde met zijn TL1000 bodywerk Suzuki met een knappe 7.3200@174.40MPH.
GertJan Laseur stond echter als achste gekwalificeerd en kon zijn koppeling nog niet optimaal afstellen.
Eveneens als de leider in het kampioenschap Ulf Ogge die wonderwel problemen ondervond tijdens de kwalificatie
die normaal altijd in de voorste gelederen te vinden is, het zou echter goed komen met een 7.3828@177.82MPH en 
GertJan had een 7.4581@175.07MPH gereden op zijn Buell.
De Noor Kenneth Vik had echter weer problemen net als in Zweden en Noorwegen, ook nu had hij een gebroken 
krukas en was hij voortijdig klaar met rijden, spijtig omdat hij over een potentieel snelle Suzuki beschikt.



Tijdens de eliminatie zouden er toch overwachte zaken afspelen wat immers de Dragrace sport toebehoort.
GertJan Laseur kwam in de eerste ronde uit tegen de uit de UK afkomstige Martin Bishop op zijn Suzuki de reactietijd
lag iets in het voordeel van de Engelsman maar daarna kon GertJan hem al spoedig achterhalen en won hij de eerste 
ronde met een 7.474@178.52MPH.
Hij zou uitkomen tegen Kalle Lyren in de halve finale omdat zijn tegenstander in de kwart finale met technische proble-
men zich had afgemeld.
Kalle die als jonge nieuwkomer over veel talent beschikt en zich zeer constant wist te manifesteren met een reeks van
7.2 runs. In de run voordat hij tegen GertJan uitkwam wist hij de altijd snelle Dave Beck te verslaan in een zeer close run 
en dat was voor vele een verrassing.
De run tegen GertJan zou eveneens een close run worden die qua reactietijd nagenoeg gelijk was en iets in het voordeel
lag van Kalle en op de lijn was het een 7.273@182.14MPH  van Kalle tegen een 7.287@181.39 van GertJan.
Helaas lag hierdoor GertJan uit de wedstrijd maar kon het een geslaagd weekend noemen en in zijn deelname dit seizoen 
heeft hij toch een 5de plaats vergaard in het totaal UEM klassement.
Kalle zou uitkomen in de Finale tegen Ulf Ogge de altijd snelle en constante zweed die qua punten zich al kampioen kon 
noemen.
In de ronde’s hiervoor had Ulf al Anders Abrahamsson uitgeschakeld en de de griek Stavros Svrachnos die op zijn beurt
de voormalig UEM kampioen wist uit te schakelen op een Holeshot en Fredrik zijn kansen op een tweede plaats zag ver-
gaan. Ulf die erg snel was en steeds in de 7.1 reeks reed als enigste van het veld.
De Finale tegen Kalle was ook een hele mooie en qua reactie wist Kalle Ulf te verslaan alleen bleek de power van de
V-Twin Buell teveel en kon hij Kalle verschalken en de winst opstrijken met een 7.175@179.24MPH tegen een 
7.243@182.14MPH van Kalle.
Het team van Ulf Ogge was uiteraard zeer blij, opnieuw Europees Kampioen en weer een evenement overwinning en
het was dus dubbel op en de champagne flessen konden ontkurkt worden!

Thanks to Jo Harris and Suzy Morris for their hospitality, and professional affairs during the 
entire event.
And to all racers who once again made this event possible.
And Eurodragster.com for their reporting during the event as co-Nitro FM.
www.santapod.co.uk



2010 was  het jaar waarin de Funnybike Cup werd gepresenteerd, er was al een aantal jaar gevraagd door diverse rijders
om deze klasse mee te laten strijden onder de UEM.
2010 zou een introductiejaar worden en onder de UEM vlag verreden worden.
Rikard Gusttafsson had met zijn zeer snelle Funnybike al een TopFuelBike kampioenschap gewonnen en was de te klop-
pen man. Vanaf de eerste wedstrijd die verreden werd in Hongarije op de Kunmandaras baan bleek rikard al diep in de 
6 seconden range te kunnen rijden en was hij het snelste voertuig van het gehele weekend!
Het zou echter zo zijn dat niet alle UEM wedstrijden de Funnybike klasse kon aantreden tot spijt van de rijders.
Echter Santa Pod was het strijdtoneel geworden hier kon de beslissing vallen wie er het eerste jaar met de Cup naar huis 
kon gaan.
Het Gremium Black Seven team met rijder Christian Jäger stond er goed voor in het kampioenschap met als tweed posi-
tie Rikard Gustafsson die door een aantal technische perikelen kostbare punten had laten liggen, maar veruit over de
snelste Funnybike beschikte.
De Tjech Otto Knebl was met een constant seizoen bezig, en beschikt niet over de snelste Funnybike maar zijn Kawasa-
ki ZX-12 op nitrous is erg constant en het blijkt dat je daar ook mee kunt winnen!
Tijdens de kwalificatie waren een aantal Funnybike’s duidelijk naar een juiste afstelling en dit ging gepaard met diverse
vreemde launches die er soms heel apart uitzagen.Christian Jager wist zich echter goed te plaatsen met een 4de plaats.
Zijn tijd was een 7.6126@158.54MPH en hij had niet de gehele run afgemaakt.
De uit de UK afkomstige Stephen French met zijn Kawasaki Pro Mod stond op een tweede plaats met een 
7.2313@176.44MPH en ondervond tevens problemen om een gehele run te maken, later bleek dat hij een versnelling
had gemist en daardoor vroegtijdig zijn run afbrak.
Tim Blakemore onderging het weekend problemen met zijn koppeling hij rijdt met zijn zeer mooie Kawasaki ZX14 
turbo en methanol gestookte Funnybike en is potentieel een snelle motor, alleen kwam het er nog niet uit.
Kev Charman had met zijn Pro One FunnyBike het steeds beter voor elkaar, maar ondervond toch ook technische pro-
blemen en reed hij diverse malen door zijn koppeling.
Degene die domineerde was echter Rikard Gustafsson die als enigste in de 6 seconden wist te geraken en hoe!
Na een weergaloze start en een niet eens volledig afgemaakte run verscheen er een 6.5777@194.69MPH op de klokken!
Hij blijft iedereen verbazen met zijn alcohol gestookte Suzuki.
Navraag deed te horen dat hij vroegtijdig had afgesloten vandaar de relatief lage snelheid.
Tijdens de Eliminatie kwam Otto Knebl uit in de eerste ronde tegen Robert Brooks die hij wist te verslaan met 
een 8.229@161.31MPH om vervolgens uit te komen tegen Stephen French die Otto versloeg met een sterke 
7.188@176.34MPH en hierdoor in de finale kwam tegen Rikard die hiervoor Christian Jager had verslagen,  maar omdat 
Christian de eerste ronde doorkwam door Kev Charman te verslaan en teveel punten had verzameld en zich daardoor
UEM Funnybike Cup winnaar 2010 mocht kronen!
Een goede prestatie door constant te rijden en proficiat aan het gehele Black Seven team met als crewchief Eric Jennes
die met zijn E&R Turbosystems bedrijf een belangerijke schakel in het team vormde.
De Finale tussen Rikard en Stephen was een wederom geweldige run voor de zeer snelle zweed!
Rikard reed een 6.59@189.80MPH tegen een 7.332@167.92MPH van Stephen.
De relatief lage snelheid voor Rikard geeft aan dat hij vroegtijdig het gas al had dichtgedraaid en navraag leerde dat
hij wederom de muur had getoucheerd omdat er harde zijwind stond en zijn Funnybike relatief licht is en hij de gehele 
run op zijn achterwiel rijdt.
Hopelijk zal deze klasse zich in het 2011 seizoen als een echte UEM klasse zich kunnen presenteren.




