
SM kval #3 i Strömsund 
 
I lördags var det dags för det sista SM-kvalet vilket kördes i Strömsund, ca 10 mil norr 
om Östersund. Jag och ”pappa/mekanikern/chauffören/allt- i-allot” åkte upp på fredag 
kväll och tog in på ett vandrarhem i ”staden”. 
Tävlingsdagen: 
Kom upp till banan, strax norr om Strömsund, och det var KALLT! Termometern visade 
–16°C och det blåste och snöade så det kändes som runt –25°C. Efter att jag gjort klart 
anmälan så gick jag banan ett varv för att få en liten bild av hur det skulle komma att se 
ut. Banan var lite omgjord jämfört med den kvaltävling vi körde här förra året och 
snötillgången var ganska OK förutom på några ställen där det syntes att det skulle komma 
att bli isigt. 
Jag var ganska laddad inför denna tävling då det var sista chansen att ta mig till SM-
finalen i Skellefteå som går sista helgen i mars. Innan detta kval låg jag på en 18: e plats 
sammanlagt men ett par förare har under säsongen bytt klass varför dessa kommer att 
räknas bort i sammandraget. Jag låg alltså, i realiteten, på en 16:e totalt men måste in på 
topptio- listan för att få åka finalen. Målet med helgen var att inte göra några enkla 
misstag som jag lyckats med tidigare (orutin?) och försöka vara bland de fem bästa i 
finalen. Höga mål men jag tycker körningen utvecklats så pass mycket hela säsongen att 
det inte skulle vara en omöjlighet. 
 
Kvalheat 1: 
Kom ut ur första kurvan som fyra eller femma men började ganska omgående att klättra 
uppåt i startfältet. Körningen och maskinen fungerade riktigt bra och jag lyckades knipa 
en andraplats. Bra start på dagen…? Efter heatet skojade jag och sa att jag skulle vara 
”nöjd” med två andraplatser till under dagen! 
 
Kvalheat 2: 
Lite bättre start denna gång då jag kom ut ur den första 180° svängen som tvåa. Låg 
bakom ledaren ett par varv men kände att jag kanske kunde åka lite fortare. Det var dock 
en skaplig lucka ner till tredjeplatsen så jag försökte vara ”kall” och inte chansa för 
mycket utan nöjde mig med att bevaka denna andraplats för att verkligen vara säker på en 
A-finalplats. Det visade sig att jag var delat kvaletta efter heaten varför jag hade alla 
möjligheter att välja ett bra startspår. 
 
A-final: 
Jag valde ett spår ganska långt till vänster på startplattan för att kunna knipa ett innerspår 
i den första vänsterkurvan. Jag var dock medveten om att jag var tvungen att göra en bra 
start för att inte hamna mitt i det kaos som brukar kunna uppstå i startsvängen. Missar 
man starten från ett innerspår så har man inte mycket att sätta emot när det kommer 17 
andra förare på yttern och tränger sig in i svängen. 
Jag fick dock på en hyfsad start och kom iväg som sexa men började ganska snart att 
plocka placeringar. Upp till fjärdeplats gick ganska fort men sedan hade tre första förarna 
skapat en liten lucka som det tog ett tag att hämta in. ”Tyvärr” kom jag inte om trean och 
tvåan tillräckligt fort utan Leif Berglund, Söderhamn, lyckades skapa en skaplig lucka 
innan jag kunde ta upp jakten på förstaplatsen. Jag tog dock in hela tiden tills jag insåg, 
när det var ett halvt varv kvar, att jag inte skulle hinna ikapp före målflaggan. Jag 
försökte då köra lite på säkerhet för att inte riskera andraplatsen även om Ted Lindborg, 
Linghed, jagade ganska friskt bakom. Jag gjorde dock inga misstag och tog därmed den 



absolut bästa placeringen hittills i skoterkarriären. Kändes RIKTIGT skönt men samtidigt 
lite nervöst då jag inte var 100 % säker på om det skulle räcka till SM finalen vilket alla 
dock påstod. Igår (söndag) såg jag dock att det var klart! Jag hamnade på en total 
sjätteplats i kvalen (efter att ha räknat bort den förare som bytt klass) och det är tio som 
får åka finalen! Härligt att ha karat av det kanske största målet med säsongen! Nu är det 
bara att träna på några veckor och sätta upp ett mål med finaltävlingarna. Jag kommer 
dock att hinna med en tävling i Sundsvall helgen innan finalen också men nästa helg blir 
det bara träning. 
 
Sedan gäller det att hitta på ett ”lämpligt” fordon att låna/hyra för transporten upp till 
Skellefteå för att slippa att åka med släpvagn i 160 mil. Någon som har en bra kontakt 
eller förslag…? 
 
Närmast ställer vi dock in oss på det stora evenemanget på Dalatravet nu på onsdag då 
stora delar av världseliten i skotercross kommer hit för att bjuda på en rejäl show, Janne 
Tapio, Peter Ericson, Johan Eriksson m.fl.. Uppvisningar från kl. 18.00 och första start 
kl. 19.00. Jag står som reserv med min lilla 440 så om…;-) 
 
Sköt om er och TACK ännu en gång för det stöd jag har från alla er!! 
 
Föräldrar och svärföräldrar (skjuts, mek, barnvakt, mm, mm, mm), Skoterbutiken 
(Här finns allt och bra service), Säters Cykel & Motor (Behövs fler handlare?), Centry  
(Kvalitetsgrejor till superpris!), Sinisalo  (Superkläder!), Effect Fitness Center 
(Borlänges bästa träningsanläggning!), Cykelcentrum (Sveriges bästa cykelbutik?), 
Paintballparken (Kom och få en adrenalinkick!), Johan Petersson (hur skulle mina 
dämpare fungera annars? Inte alls…) 
 
 
/# 95 Roger Karlsson (den ständige tvåan…) 
 

 


