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Ny krasj for Krohn
3. Oktober, 2011 – Sparta, Kentucky, USA
Anders Krohn er forfulgt av uhell i årets racingserie i USA, og i helgen ble nok
et brutt løp – det sjette i årets sesong i Indy Light.
Løpshelgen i Kentucky startet på verst tenkelig måte for Anders Krohn.
Motorproblemer i kvalifiseringen gjorde at han måtte starte sist i feltet.
-Jeg fikk en meget god start og var på vei opp i feltet gjennom den første
svingen, da min nye teamkompis Jacob Wilson snurret. Han krasjet først inn i
tre andre biler før jeg ble truffet, og slengt rett inn i murveggen. Med
venstrekneet inn i rattstammen som resultat. Kneet er på størrelse med en
liten bowlingkule, sier Krohn, som regner med at haltingen vil gå over.
Legebesøket viste at det ikke bar tegn til brudd i foten.
Kentucky Speedway er en av årets aller raskeste baner med snittfart på 307
km/t, og er samtidig utrolig humpete. Møte med betongveggen gjør at
mekanikerne i team Belardi må jobbe natt og dag for å rekke årets siste løp.
Det blir kjørt i Las Vegas om to uker.
-Årets sesong har vært utrolig tøff og slitsom. Samtidig er det nesten farlig å si
det, men jeg har blitt vant til skuffelsene, og håper jeg vokser på at uhellene
har stått i kø i år, sier 23-åringen.
Uhellet i Kentucky gjorde at Krohn falt to plasser ned på sammenlagtlisten.
- I år blir det første gangen noensinne at jeg blir slått av en teamkompis i ett
mesterskap. Årsaken er ikke at Jorge Goncalvez har vært raskere, men rett og
slett at han har fullført løp, mens jeg har brutt nesten 50 prosent av løpene i
år. Seks brutte løp av 13 skal nesten ikke gå an i en serie som Indy Light, sier en
skuffet racingsjåfør.

