
SM GULD!!!!! 
 
ÄNTLIGEN kan man väl säga. Efter all bedrövelse i Umeå vid crossfinalen så gick allt i lås 
när det väl gällde den här gången. Men det var väl inte helt enkelt skulle man kunna säga… 
 
Det började redan förra helgen när vi var uppe i Vemdalen för att få åka skoter och leka med 
barnen i snön. Vi kom upp på skärtorsdagen och på fredagen tog jag, pappa och Johan 
skotrarna upp till Vargen för att köra en backtävling vilket blivit något av en tradition på 
långfredagen. Att tävlingen sedan kördes i samma backe där SM finalen skulle gå veckan 
efter gjorde det än mer angeläget att köra. 
Det var inte speciellt många deltagare men jag tog i alla fall hem en seger trots att maskinen 
inte gick särskilt bra. Det kändes som att sekundärvariatorn växlade på alldeles för mycket 
och för tidigt vilket gjorde att skotern kändes totalt orkeslös. Inte speciellt bra när man ska 
tävla uppför slalombackar… Resten av påskhelgen bestod nästan enbart av skruvande och 
testande blandat med lite bobåkning med barnen. Vet inte hur många timmar vi lade ner på 
maskinen utan att hitta felet men det slutade med att Leif fick lämna av sin maskin i 
Vemdalen när han åkte hem från stadioncrossen i Funäsdalen på påskdagen. Tanken var då att 
pappa, som skulle vara kvar under veckan, skulle kunna flytta över delar från Leifs maskin 
och på så sätt hitta var felet satt. Det visade sig att det var tändspolen som gett upp och med 
Leifs tändspole på min maskin var det fart på grejorna igen. Själv var jag hemma och arbetade 
på SSAB på dagarna och som skogshuggare på vår tomt under kvällarna. Snart dags för 
husbygge… 
 

 
Blivande fortåkare på ”Totel” testar ”mälmen” i Vemdalen 
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I fredags åkte vi tillbaka upp till Vemdalen och Leif och Alexander ramlade också in i stugan 
på kvällen. Lördagen innebar tidig uppgång och vi var uppe på tävlingsplatsen redan klockan 
07.00 för att kunna börja med att testa maskinerna. Det visade sig att Leifs maskin verkade ha 
mer ork jämfört med min och vi skruvade febrilt innan maskinerna skulle besiktas och köras 
in i depån. Jag höll också på och velade ordentligt om jag skulle åka på min egen skoter eller 
om jag skulle ta Leifs, som verkade gå lite bättre. Inte helt optimalt att behöva byta till en 
”oprövad” maskin vid en SM final men… Trots tre timmars skruvande fick vi inte till min 
maskin så att den gick lika bra som Leifs så jag valde att åka på Leifs Arctic efter att ha 
justerat in styre och annat som jag ville ha det. 
 
Första kvalheatet gick helt åt h#¤%te! Dålig start, skotern kändes ovan och gick sådär. 
Dessutom lyckades jag, när jag skulle köra upp mig till en tredjeplats, att köra rakt in i föraren 
framför mig när han kraschade. Tappade då istället två placeringar och blev femma. Skitstart 
på dagen skulle man kunna säga. I andra kvalheatet träffade jag starten klockrent men 
maskinen ”matade” på alldeles för dåligt de första tio metrarna så redan där var jag en halv 
skoterlängd efter. Körde in på en tredjeplats i heatet och var precis ALLT annat än nöjd. Jag 
muttrade säkert en hel del när jag kom ner till vår depåplats. Till detta heat hade vi bytt till 
mina skidor och tagit bort krängningshämmaren på Leifs maskin så körningen började i alla 
fall kännas bättre. 
 

 
Elin tar igen sig med idolen Alexander på pappas(?) skoter 
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Till sista kvalheatet böt vi till min primärvariator då den trots allt verkade gå bättre i starterna 
och hålla uppe varvet bättre. Bra start och skaplig körning innebar heatvinst! Skönt, minst 
sagt. Nu var jag klar för semifinal så det var egentligen nu det hela började… Ettan och tvåan 
blir direktkvalificerade till A-finalen medan trean till femman gör upp i en B-final om de två 
sista platserna i A-finalen. 
 
Jag var ”ganska” laddad när jag rullade ut på startplattan. Så pass laddad att jag drog på mig 
en tjuvstart! Hårfint men ändå… I skotercross/backe innebär det att man vid omstarten får stå 
i starten med maskinen avslagen och armarna efter sidorna. Naturligtvis är man tvärsist i 
starten på detta sätt. Vid omstarten valde jag att tränga in mig längst ut till vänster för att få 
med mig så mycket fart som möjligt genom första högerkurvan. Körningen fungerade bra och 
jag var trea i mål och klar för B-final. Nu gällde det verkligen att samla sig och köra offensivt 
men taktiskt för att ta en av de återstående platserna. Bra start och OK körning gjorde att jag 
kunde bevaka min andraplats över mållinjen. 
 
Så var det då dags: att göra upp om medaljerna i årets SM. Eftersom jag kvalat in som siste 
man till finalen så fick jag välja spår sist av oss sex finalister. Jag valde att ställa mig allra 
längst till höger, på innerspåret, i starten. Från innerspår gäller det verkligen att träffa starten 
klockrent annars är det lätt att förarna utanför viker in framför och man tappar fart eller blir 
helt instängd. Vi hade till finalen shimsat fjädern i primärvariatorn ett par millimeter för att 
hålla upp varvet ytterligare lite. När gröna lampan tändes fanns inget annat i huvudet än att 
vara först in i högerkurvan. Jag och Mattias Lönn (stod bredvid till vänster) fick båda till en 
bra start men jag höll i lite längre än Mattias och lyckades komma ur kurvan först. Eftersom 
jag fick en så pass tvär kurva från innerspåret så tappade jag lite fart i utgången och en förare 
passerade över första hoppet och en annan kom upp jämsides in i andra kurvan. Jag hade dock 
innerspår och kunde hålla honom bakom mig och i nästa kurva var jag förbi ledaren. Vi 
skiftade ledning ett par gånger innan jag kunde rycka åt mig en liten lucka och korsa 
mållinjen på första plats! Gissa om det satt skönt efter allt mekande under dagen! Nere i 
depån blev det kramkalas och en prisutdelning innan det var dags att försöka reda ut vilka 
grejor som skulle sitta på vilken skoter☺. Vi var i alla fall absolut sist bort från depån… 



 
Nöjda guldmedaljörer efter finalen 
 

 
-”Var det här din eller min skida?” 
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Kvällen innehöll lite bastu nere vid vår stuga och prisutdelning uppe på Vargen tillsammans 
med familjen. Lugnt och skönt efter en hektisk dag och jag kan lova att jag somnade helt 
ovaggad! 
 

 
Jag heter Erik och har världens skönaste och snyggaste täcke! 
 
Utan alla människor runt om mig som hjälper till med allt mellan himmel och jord skulle 
resultatet aldrig ha blivit vad det blev så jag vill verkligen skicka ett JÄTTETACK till er alla! 
Min familj som ger mig ”tillåtelse” att fortsätta få utlopp för tävlingsdjävulen, pappa som 
alltid ställer upp och skruvar och skjutsar och mamma som alltid hjälper till med barnen när 
det kniper. Johan som är min ”dämparguru”, Leif som lyckats få ihop ett otroligt roligt gäng i 
Luvaracing.se och som verkligen hjälper varandra till framgångar. Sedan har vi sponsorerna 
som är ovärderliga för mig: Centry, Svea, Älvnäs Tvätt, Cykelcentrum, Sinisalo och 
naturligtvis Luva Motor & Fritid. 
 
Nu väntar några hektiska veckor med arbete inför gjutningen av husgrunden varvat med några 
stadioncross- och backtävlingar innan det är dags att ställa undan maskinen för säsongen. 
Sugen på en snabb maskin till nästa säsong? Ring mig…, jag har en till salu! 
 
Sköt om er så hörs vi av snart igen. Och…, den som är sugen på att spika är välkommen att 
höra av sig när som helst;-). 
 
 
# 95 Roger Karlsson 
Team Luaracing.sE 

                                 
     Bästa skoter och MC handlaren du hittar!                               Kvalitetsverktyg, oljor etc.                         Snygga, och sköna kvalitetskläder                
         Ring eller kom in i butiken i Bollnäs.                                            till superpriser.                                             till seriösa idrottare!             
                          0278-177 71                                                                  0225-59 63 01                                                    070-677 14 81                                   
 

                             ÄLVNÄS TVÄTT 
                             Vill Du komma i Ditt livs form?                        Landets bästa cykel- & skidhandlare!             Varje gång Ni behöver något tvättat! 
                                   Detta är stället för Dig!                                                  0243-136 47                                                     0243-23 10 17 
                                        0243-21 67 00 


