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Arctic cAt cup och SM kvAl i hASSelA 
 
Hej, 
 
Nu är säsongen 2011 igång på allvar och jag har hittills hunnit med två tävlingar och ett antal 
träningspass på nya Lynxen. Tyvärr kom maskinen lite senare än beräknat så jag missade lite 
värdefull träningstid i december men jag hoppas kunna ta ikapp detta ”handikapp” innan årets 
första deltävling i cross SM i Lima i mitten av februari. Träningssuget saknas i alla fall 
inte…;-)! 

 
Så här glada blir man när pappa får hem sin julklapp strax innan jul! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En första ”torrbrytning” och testning av kvaliteten. 
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Jul och nyår passerade och innehåll mycket tid med familjen och även en skaplig dos av 
träning. Dagen innan nyårsafton åkte vi upp till Vemdalen där vi stannade under hela vecka 
ett för att njuta lite av vintern. Meningen vara att jag skulle ha gjort tävlingsdebut redan på 
annandagen i Söderhamn men den tävlingen blev inställd pga för mycket snö! Hur är det 
möjligt kanske ni tänker. Håller han inte på med SKOTERcross?? Jo, i och för sig men när vi 
kom fram till tävlingsplatsen, efter att ha ”sladdat” upp till Söderhamn på E4´an på morgonen 
så insåg nog de flesta att det eventuellt skulle komma att bli inställt. Det snöade otroligt 
mycket och hade gjort så under hela natten, det blåste halv storm och arrangören kunde inte 
garantera säkerheten på tävlingen så det var ett klokt beslut som togs av tävlingsledningen vid 
förarsammanträdet. En av anledningarna var att ambulanspersonalen inte var helt säkra på att 
de skulle ta sig ut med bilen om det skulle inträffa en olycka och de skulle behöva 
transportera någon till sjukhuset. Vi styrde postbussen till Ryssjön istället och fick till ett bra 
och roligt träningspass på en gropig och mjuk bana. 
 
Under trettonhelgen var det så dags för en av årets största tävlingar Arctic Cat Cup. Vi steg 
upp tidigt på lördag morgon i Vemdalen, packade bussen och åkte till Gräfsåsen i Östersund. 
Åsa och Elin gjorde mig och pappa sällskap till tävlingen och jag har nog sällan sett Elin så 
morgonpigg förut. Frukost i bussen och skotertävling är alltid spännande! 
Banan såg riktigt bra ut och arrangören hade gjort ett riktigt bra jobb då de kört på rejält med 
snö så det skulle komma att bli gropigt och tufft under tävlingen. Detta är nog en av de 
tuffaste tävlingarna på säsongen att ta sig till final i då arrangören tar in maximalt 96 deltagare 
per klass och de handlar om elitförare från både Sverige, Norge och Finland. 16 förare per 
heat innebär sex ”grupper” som ska köra två kvalomgångar var på lördagen och de 32 främsta 
går vidare till semifinaler och eventuellt final på söndagen. Det gäller alltså att köra fort och 
vill man köra på söndagen har man absolut inte råd med några misstag. 
 
Första kvalheatet innebar tyvärr för mig första gången på en ”riktig” crossbana denna säsong 
och första gången jag tränar/tävlar mot andra förare. Jag var med andra ord ganska osäker på  
hur snabb jag egentligen var så här tidigt på säsongen. Nya Lynxen går dock riktigt

Andra kvalheatet lyckades jag dra på mig en tjuvstart vilket innebär omstart av heatet och att 
jag får starta med avstängd motor. Jag var naturligtvis sist iväg men körde upp mig till en 
sjundeplats. Förbannad och besviken på mig själv så lastade vi skoter och packning och åkte 
hem till stugan i Vemdalen. Jag var ganska säker på att jag missat semifinalerna pga 
tjuvstarten men när resultaten kom ut på arrangörens hemsida klarade jag mig då jag blev 27:a 
av de 32 förare som fick åka söndagens tävlingar. Skönt men en aning tur också! 

 bra och 
lite av självförtroendet från förra årets säsong fanns i alla fall kvar i kroppen. Körningen 
fungerade skapligt under heatet och jag slutade på en fjärdeplats. Det kändes dock att det var 
lite ”kantigt” i åkningen på många partier på banan men på det stora hela var det ett ok 
resultat. När jag kom in i depån var Elin fram direkt och frågade ”om jag glömde att gasa 
ända in till styret”. Härlig och ärlig kommentar och synd att hon har en så långsam farsa;-)! 
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Mitt semifinalheat på söndagen var på papperet det tuffaste men körningen kändes bättre än 
på lördagen och jag blev tvåa vilket innebar att jag var kvaltrea till eftermiddagens finalheat. 
Riktigt roligt med tanke på den lilla träning jag lyckats få till på skotern. Måste bero på allt 
bra material Ni hjälper mig med: Lynx från Bengan, kläder från Sinisalo, oljor och 
smörjmedel från Payback och Centry och träningsmöjligheter på Må Bättre. Dessutom har jag 
manglade lakan från Älvnäs Tvätt…! 
 
I finalen fick jag till en medelmåttig start och kom ut som sexa/sjua efter en del ”gruff” i de 
första kurvorna. Körningen gick ok men efter sju av de tio varven finalen omfattade började 
skotern gå riktigt illa. Jag började se efter om något luftfilter var igensatt pga all snörök som 
fanns men då upptäckte jag att höger sidokåpa lossnat framtill så att kåpan stod ut som en 
plog och tryckte in snö i motorrummet. Förmodligen hade jag fått en smäll i starten och att 
kåpan lossnat redan då. Med en motor som gick på en cylinder rullade jag in på en 12:e plats, 
besviken över resultatet men nöjd som helhet med tävlingen då jag fått ett litet kvitto på att 
Farten finns där, eller åtminstone kommer att finnas där efter lite mer träning. 
 
Förra helgen var vi sedan i Hassela för att köra årets första back SM kval. Tyvärr blir det nog 
den enda backtävlingen i SM jag kommer att köra då SM finalen i backe krockar med en 
deltävling i cross SM. Tack för den planeringen SVEMO…! 
Tävlingen i Hassela gick dock skapligt då jag vann alla tre kvalheat och var då ensam kvaletta 
in till finalen. I finalen fick jag till en ganska bra start men ”tyvärr” fick även Emil Molander, 
Njurunda, det och det blev en ganska hård körning in i första kurvan. Emil hade dock 
innerspåret och jag lyckades aldrig runda honom så jag hamnade uppe i en vall och rullade i 
mål som sjätte förare. Jag hade kanske kunnat vara ”kall” i startböjen och bromsat/vikit in 
bakom Emil och därigenom knipit en pallplats men just där och då fanns det bara seger i 
huvudet och då slutade det som det gjorde. Kvalvinsterna visar dock återigen att det är bra fart 
i den nya maskinen och, peppar peppar, den verkar vara gediget hopsatt också. Hittills har det 
varit få saker som skakat loss och behövts efterdras efter träning/tävling. Det lovar gott inför 
säsongen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Provsittning av den nystripade RS´en 
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Nu sitter jag på ett tåg på väg till Arlanda för vidare färd ner till Växjö och en utbildning i 
Förändringskunskap & Utvecklingsarbete. Kommer hem igen på fredag kväll och på lördag är 
det crosstävling i Söderhamn och det står dubbla klasser på schemat, Pro Stock och Pro Open. 
Det blir alltså tyvärr ingen skoterträning i veckan men löpskorna ligger nedpackade så jag får 
se till att fila lite på den fysiska formen istället. Skotern står klar hemma i garaget och är 
nydekalad med hjälp av Victor på Skoterbutiken.se och Pontus på Zippmunster.com. Om det 
blev bra? Självklart! Kurbits har jag aldrig tidigare sett på en skoter och jag tror att den drar 
blickarna till sig. 
 
Sköt om er så hörs vi snart av igen! 
 
 
Skoterhälsningar  
 

# 95 roger kArlSSon 
teAM BengtS cykel & Motor/SkoterButiken.Se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tack Victor på Skoterbutiken och Pontus på Zippmunster för en design som sticker ut! 


