
Nära skjuter ingen hare… 
 
Så var det färdigkört för den här helgen då. Sitter i bilen på väg hem från Östersund och årets 
första race Arctic Cat Cup. Både besviken och nöjd skulle man kunna sammanfatta känslorna 
efter denna tävling som i stort sett kan klassas som ett nordiskt eller europeiskt mästerskap. 
 
Det började i fredags med två stycken kvalheat och där blev jag fyra i det första heatet och 
tvåa i det andra. Lite besviken med körningen men inte på resultaten då jag kvalade in till 
lördagens semifinal som tolva av de 32 förare som gick vidare till semin. Jag tyckte jag åkte 
lite stelt och kantigt och hade inte den där riktiga ”attacken” i åkningen men jag skulle ju få 
nya chanser dagen efter. Övriga förare i Team Luva Racing åkte riktigt bra och kvalade även 
de in till lördagens tävlingar. Alexander gör stora framsteg för varje heat han kör och likaså 
gör Elin som varit borta en hel säsong pga. skador. Teamchefen Leif tror jag har fått en riktig 
nytändning för han åker otroligt lugnt och snabbt. 
 
Lördagens tävlingar började med semifinaler och här fick jag till en ”klockren” styrning. Efter 
ca tre av åtta varv tog jag över ledningen och vann med skapligt stor marginal trots att jag tog 
det relativt lugnt de sista tre varven. I och med detta kvalade jag in till tävlingens två finalheat 
som andre man så nu hade jag alla möjligheter att välja precis det startspår jag ville ha. Alla 
andra i teamet körde också till sig finalplatser i respektive klass. KUL! 

 
Team Luva Racing i väntan på finalkörningar
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Så var det då dags… Två finalheat där man räknar samman poängen från respektive heat. Jag 
fick till en superstart i första heatet men det flaggades av direkt pga. tjuvstart. Nej, det var inte 
jag som var skyldig☺. I omstarten fick jag på en nästan lika bra start och kom ut ur första 
kurvan som tvåa bakom snabbe finnen Hertén. Jag tappade lite det första varvet men jobbade 
mig ikapp igen precis när Johan Eriksson passerade mig. Då tappade jag åter några meter i 
snöröken men på slutet av heatet var jag nästan ikapp Hertén men jag slutade på en tredje 
plats. Skapligt skönt med tanke på att de två före mig är rena fabriksåkare och inte gör annat 
än ”gnetar” på skotern. 
 
Heat två började lite sämre med en sämre start då jag kom iväg som nia efter en dålig första 
kurva. Efter ett par varv var jag dock uppe på en sjätteplats och närmade mig de framför. Då 
kommer helgens misstag… det börjar med att jag halkar över en snövall med ena skidan och 
är tvungen att slå av på farten över ett platåhopp. På rakan efter kommer då en annan förare 
upp snabbt bakifrån och kör på min vänsterskida när jag och maskinen är i luften. Det slutar 
med en jättevurpa i ett stort snömoln . Jag är dock uppe på benen ganska snabbt och får 
igång maskinen men då har jag tappat en massa placeringar och är bland de sista i heatet: Kör 
dock upp mig igen till en åttondeplats med tre förare precis före mig över mållinjen. Totalt 
räckte det till en sammanlagd sjätteplats och ”chefen” Leif styrde in på en finfin tiondeplats. 
Två topp-tio placeringar i första tävlingen måste vara över alla förväntningar med tanke på det 
digra startfältet. Det grämer mig dock något så förbannat att jag bara var några meter ifrån en 
total andraplats i tävlingen! Det hade setat riktigt ”mumma” det. 
 
Jag måste också passa på att tacka för all hjälp med allt möjligt under helgen: Åsa sköter 
kläder och allt med bravur, pappa och Johan har skruvat och tagit hand om maskinen på allra 
bästa sätt och Leif har stöttat med både tips, idéer och dekaltrimning förutom att han givit mig 
chansen att köra i sitt härliga team! Tack allesammans och jag hoppas på ännu bättre 
summeringar av finalheaten framöver. 
 
Avslutningsvis måste jag bara få berömma Arctic Cat för deras arbete med att ta fram den nya 
racermaskinen! Den går verkligen hur bra som helst och nu är det bara upp till mig att ta bort 
”kärringfasonerna” när det gäller att ha luft under matta och skidor… 
 
Sköt om er och se till att hjälpa mig att dansa snödansen varje kväll innan ni kryper till kojs! 
 
 
# 95 Roger Karlsson 



 
En del har svårt hålla isär olika ”idrottskarriärer”☺ 
 

 
Fokuserad Alexander innan första finalen 
 

 
Variatorjusteringar på lördagsmorgonen 
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