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Krohn blåste motoren
Anders Krohn kom aldri til mål i New Hampshire, en ødelagt ventilfjær førte til
motorhavari. Krohn har tidligere vist at han trives på ovalbanene i USA, og
hadde forhåpninger om årets første pallplass på New Hampshire Motor
Speedway.
-Jeg fikk årets beste startspor, og var etter få runder oppe på 3. plass. Men det
varte ikke lenge før bilen gikk saktere og saktere, og til slutt var det bare
blårøyk som kom fra motoren. En ventilfjær fikk det som blir betegnet som
tretthetsbrudd og det førte til totalhavari på motoren, forklarer racingsjåføren.
Det å kjøre venstresvinger på ovalbane, er noe Sandnes-karen har fått smaken
på.
-Denne helgen kjørte vi på den korte, men raske ovalbanen i New Hampshire.
Med snittfart på 235 kilometer i timen gjennom korte 1,6 kilometer er det
akkurat som å sitte i en tørketrommel med konstante 3-4G, sier Krohn.
Han merker at alle de tekniske problemene han har vært gjennom i årets Indy
Light tærer på humøret.
-Enda ett brutt løp med tekniske problemer og enda en pallplass som
forsvinner rett foran øyene mine. Jeg kjenner det begynner å ta på. Nå
gjenstår bare tre løp i mesterskapet, og mesteparten av de 11 løpene vi har
kjørt så langt har vi vært plaget med problemer, sier 23-åringen, som nå ser
frem mot 2012-sesongen.
- Årets sesong har flydd forbi, og uheldigvis har ikke ett eneste løp gått ifølge
planen. Fokuset må nå flyttes over på 2012 og hvordan vi skal komme oss ut
av denne elendigheten. Jeg skylder alle dem som støtter meg en skikkelig
opptur, sier en skuffet men revansjesugen racingsjåfør.
Neste løp kjøres om tre uker i Baltimore, der en helt ny gatebane blir bygget
midt inne i byen. Men før den tid skal Krohn ta seg en tur hjem til Norge.
-Jeg reiser hjem til Norge for første gang på 8 måneder, og jeg må ærlig
innrømme at jeg har savnet venner og familie noe utrolig. Det blir bare seks
dager i Norge, men jeg gleder meg allikevel utrolig til å komme hjem. Nå
trengs bare en pause fra alt dette for å få motivasjonen tilbake, sier Krohn.

