
 

Snart slut på årets säsong 
 
Nu var det ett tag sedan jag skrev något om skotercrosscirkusen. Årets cross SM slutade som 
bekant med en sjätteplats i Pro Stock (med mycket mersmak!) trots en del strul under 
tävlingen. ”Naturligtvis” den enda tävlingen under året då jag haft krångel med materialet… 
Back SM gav en silvermedalj till prisskåpet och sammantaget har körningen under vintern 
fungerat bättre än någonsin under mina år på crossbanorna. Jag ångrar inte på något sätt att 
jag valt att köra både Stock och Open klasserna under SM kvalen även om det helt klart 
inneburit att jag inte haft tillräckligt med ork kvar under dessa tävlingars finaler och 
därigenom har resultaten i de enskilda klasserna blivit ”sämre”. Dubbleringen har gett otroligt 
bra träning mot de bästa förarna i landet och det känns som att det har blivit betydligt mer än 
ett steg upp när det gäller prestationsförmåga under säsongen. Aldrig tidigare har jag känt mig 
så trygg på skotern och det faktum att det är så är säkerligen en kombination av mycket och 
kvalitativ träning tillsammans med en otroligt trevlig och potent maskin i form av Lynx 600 
RS. 

 
Grym maskin! 

 
Efter cross SM fick jag en veckas semester i Vemdalen tillsammans med familjen, 
svärföräldrar och barnens kusiner med familj. Otroligt skön och rolig vecka fylld med 
skoterturer på fjället, korvgrillning och skidåkning. Härligt med lite ”kvalitetstid” tillsammans 
med familjen efter alla timmar med träning, tävling, skruvning, bussåkning och annat. Tyvärr 
blev barnen sjuka efter denna vecka och naturligtvis smittade det även av sig till pappan och 
jag blev sängliggandes i ett par dagar med en ”kass” rygg som följd. Jag har fått en del hjälp 
av Tony Svensson som masserat stela/krampaktiga muskler och brutit rätt ryggen så nu börjar 
det ordna upp sig. 
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Ibland suger det; strålande sol, lek på skaren, nygräddade kolbullar och fika 

tillsammans med kompisen Linus…☺! 
 
 
Några veckor innan cross SM fick jag ett roligt och positivt telefonsamtal från Niklas Antfolk 
som idag driver Nybrobacken i Borlänge tillsammans med Kalle Lindström. Vi (Borlänge 
Snöskoterklubb) har tidigare försökt få till ett samarbete med IFK Borlänge Alpin och 
Nybrobacken när det gäller träningar och tävlingar utan att lyckas. Nu har det kommit in en 
del ”nytt blod” i deras organisationer och när Niklas själv ringde och undrade om vi var 
intresserade av att ordna en backtävling i Nybro under våren var det inte mycket att fundera 
på. Klart vi ska göra det även om det var otroligt kort om tid för att sy ihop allt runt tävlingen. 
Lördagen den 17/4 gick dock tävlingen av stapeln i Nybro och jag tror att alla som var där var 
nöjda med arrangemanget. Banan höll bra trots att det töade oroväckande mycket veckan 
innan tävlingsdagen. Totalt uppskattades att det var ca 700 personer i Nybrobacken denna 
hyfsat soliga dag. Jag vann tre av mina kvalheat, var tvåa i det sista och med det var jag 
kvaltvåa in i A-finalen. Där hade jag dock lite ”svårt” att hänga med de med trimmade 
maskinerna i starten så jag slutade på en tredjeplats. Min gamle ”teamchef” Leif Berglund 
vann tävlingen. Ofint tyckte jag då jag gärna stått högst upp på pallen och gjort ytterligare lite 
bättre reklam för Skoterbutiken och Bengts Cykel & Motor… 
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Förra helgen var det dags för stadioncross SM i Kläppen dit jag direktkvalificerat mig tack 
vare min totala 4:e plats i SM kvalen i Pro Open. Vad händer då tror ni? Jo, på tisdagen före 
tävlingen var jag i Nybro för att köra säsongens sista träning på snö. Jag använde den bana 
som byggdes för backtävlingen några dagar innan och speciellt körde jag mycket i de två 
”mindre” hopp som fanns på banan. Efter drygt en timme så körde jag sönder en rem vilket 
gjorde att jag var tvungen att lämna maskinen kvar uppe i backen och gå ner efter en ny i 
bussen. Jag tänkte då att det var lika bra att ge sig för dagen men jag ångrade mig när jag var 
på väg upp igen. Det är ju så dj¤#la roligt att köra och dessutom kändes det riktigt bra så jag 
monterade den nya remmen, åkte ner och tankade lite mer bensin och fortsatte 
”hoppträningen”. Efter ca tio minuter skulle jag ladda på lite extra för att undvika lite gropar 
som bildats i landningen. PANG!! Jag landar lite väl långt bort i en annan grop och dessutom 
med högerbenet så uträtat det bara är möjligt med knästöden på plats. Får svårt att andas för 
det gör så ont och dessutom blir jag riktigt rädd för det var precis så här jag trasade sönder 
mitt vänsterknä 2007. Jag bara vänder om maskinen, åker ner och lastar in skotern i bussen 
(tur att jag parkerade så att det bara var att köra in den i bussen), och åker hem. Livrädd för 
vad jag ställt till med… Väl hemma har en del av smärtan släppt och jag kan stödja på benet 
så jag åker inte in till akuten som jag tänkte först. Kvällen efter var jag dock in och fick hjälp 
med att kolla stabiliteten i knäet och dessutom röntga det. Läkaren hittade inga direkta fel 
utan beskrev det som att jag förmodligen fått som ett blåmärke inne i knäleden och ev. 
mikrofraktuer som smärtade. Tur att jag har kryckor hemma i garaget som jag kunde damma 
av och använda för att avlasta knäet så mycket som möjligt under de dagar som återstod innan 
SM skulle avgöras i Kläppen. Lynxen gjordes i ordning på torsdag kväll (tack pappa) och på 
fredagen modifierade vi knästöden en aning för att det eventuellt skulle fungera att tävla på 
lördagen. Tyvärr visade det sig redan tidigt under träningen att det inte fungerade med det 
ömmande knäet så jag tvingades ”kasta in handduken” redan innan första heatet. Surt när  
man direktkvalificerat sig till tävlingen och när körningen stämt så bra under våren. Det var 
dock inte läge att ”chansa” och förmodligen komma på i ett 45 meters hopp att det kanske 
kommer att göra ont när man ska landa… Banan krävde verkligen fullt fokus och det fanns 
inte utrymme att tänka på något annat än sin egen körning. 
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Söndagen ägnade jag och barnen åt bob och skoteråkning i Nybro på den snö som fortfarande 
finns kvar. Härligt med en hel dag med enbart fokus på Elin och Erik, fint väder, snö, snabb 
bobåkning, vurpor, skratt och korvgrillning. Mer sådant tack…☺! 

 
Grillning på toppen av Nybrobacken             Erik nöjd efter ett snabbt åk utan vurpor… 

 
Start uppe i halva branten i tävlingsbacken             Den här krabaten drog till sig 
               uppmärksamheten i en halvtimme…;-) 
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Nu återstår endast en tävling för säsongen och det är Snowrider Hillcross i Gesunda nu på 
lördag. Packa fikakorgen, barnen och bobbarna och styr bilen mot Mora! De brukar ha tur 
med vädret;-). 
 

 
Nog är det fint med vinter! 

 
 
 
 
Vi ses och hörs! 
 
# 95 Roger Karlsson 
Team Bengts cykel & Motor/skoterbutiken.se 
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