
 

Säsongen är igång 
 
 
Nu har det varit en, minst sagt, ”körig” period med arbete, julfirande, iskall semester i 
Vemdalen varvat med en del träning och ett nyår som firades in under köksbänken i 
Vemdalen! Även säsongens första tävling har hunnit avverkats, Arctic Cat Cup i Östersund 
(får man nämna andra märken än Lynx i dessa mail nu för tiden☺). 
 
Julen firades för första gången i vårt nya hus tillsammans med hela tjocka släkten. En del av 
barnen var lite oroliga om tomten skulle hitta hem till oss då han aldrig varit där tidigare. Det 
ordnade sig. Han hade varit på plats redan under natten och lagt paket i Elin och Eriks 
strumpor och kom tillbaka lagom som Kalle Anka var slut på TV. Vilken tur va? Barnen fick 
som vanligt mer än en present… Farfar och farmor hade köpt en miniskoter åt barnen i 
julklapp så jag vet inte var detta ska sluta. Jag ser framför mig långa garagekvällar, 
sponsorjagande m.m. tillsammans med två tonåringar. 
 
På nyårsafton packade vi bussen och åkte mot Vemdalen i -25 grader. Efter ett ”obligatoriskt” 
stopp i Mora enades vi om att vi skulle hinna till Sveg för lite handling på ICA innan de 
stängde 18:00. Vi kom fram 18:04 och butiken var kolsvart… Det blev inhandling av 
nyårsmiddag på Statoil i Sveg! Tur att man inte skulle ha gäster☺. Resten av nyårsaftonen 
blev väl inte heller särskilt ”normal”. Kom fram runt 20:00, ca 10 grader inne i stugan så det 
var till att elda i spisen och vänta in bra glöd till de nyinköpta grillkorvarna på Statoil. Vattnet 
i köket hade frusit och gissa vad som händer…, 23:55 börjar det smälla i vattenkranen i köket 
och rätt som det är har kallvattenslangen hoppat isär i en koppling och vattnet sprutar ut i 
diskbänksskåpet! Nyårsfirande i diskbänksskåp hoppas jag att jag slipper fler av. Jag var väl 
inte helt harmonisk den första halvtimmen på 2010 om man säger så. 
 

 
Extra köttiga grillkorvar på nyårsmenyn             Tolvslaget firades i diskbänksskåpet 
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Semestern i Vemdalen bestod mest av stirrande på termometern och ”tjat” om hur dj#!la kallt 
det var ute hela tiden. På söndagen var jag dock iväg till Vôllarbanan och fick mitt första pass 
på Lynxen på bana. Det var en riktigt bra dag med endast -3 grader och en knölig och fin 
bana. På kvällen tog jag hand om skavsår i händerna och ömmande överkropp. Även på 
måndag kväll var jag till Walles hemmabana men denna kväll var det -20 grader när vi 
började träna och efter drygt en timme låg temperaturen på -25 grader. Kläderna kändes stela 
som papper och maskinen kändes otroligt hård i chassiet. Konstigt nog frös jag inte speciellt 
mycket när man väl ”kommit igång”. Resten av veckan var det fortsatt mellan 25 och 30 
grader kallt så det blev minst sagt sparsamt med skoteråkning. 
 

 
Tävlingskostymen på… Går riktigt bra! 
 
Trettonhelgen innebar som alltid säsongens första riktigt stora tävling och för mig har det 
hittills alltid inneburit säsongspremiär. Dock aldrig på ett nytt skotermärke och med så få 
skotertimmar i ryggen. Det var rejält nervöst när vi fick åka in och ställa upp på startlinjen för 
det första kvalheatet på lördagen. 16 förare per heat och totalt ca 85 förare skulle göra upp om 
söndagens 32 platser i semifinalerna. Jag fick till en ”hygglig” start (Lynxen går riktigt bra 
standard) och efter, vad jag tyckte, en ganska kantig körning så rullade jag i mål på en 
tredjeplats i heatet. Efter detta följde bara en lång väntan till dagens andra kvalheat och jag 
passade på att titta så mycket det bara gick på andra förares prestationer på banan. Några hade 
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svårt att ”dölja” att de kanske redan kört upp drygt en halv kubikmeter bensin. De åkte riktigt 
fort… Själv hade jag säkert förbrukat fem jeepdunkar☺. 
Andra kvalheatet kändes bättre åkmässigt. Jag tog starten och behöll ledningen tills det var ett 
varv kvar då det smet förbi två finnar som tydligen hade mer bråttom till mållinjen än vad jag 
hade. En tredjeplats blev det i alla fall med en bättre körning jämfört med det första heatet och 
söndagens semifinalplats var säkrad. 
 
Söndagen bjöd, precis som lördagen, på fint vinterväder och en snörik och rolig bana. Tyvärr 
var väl vädret det enda som var soligt denna dag då jag själv kände mig som ett åskmoln 
redan på förmiddagen. Jag var ordentligt taggad inför mitt semifinalheat och hade kvalat in 
som sjätte man (av totalt 16) i mitt heat. Jag valde sjätte startspåret från vänster räknat. Banan 
börjar med en startraka följt av en lång vänsterkurva, en kort raksträcka och sedan en 180 
graders vänstersväng. Innanför mig, till vänster, hade jag en ”finne” som jag visste var 
startsnabb så jag visste att jag behövde göra en bra start. När startern släppte iväg fältet kom 
jag iväg bra och var först in i den första vänstersvängen. ”Finnen” var en halv skidlängd 
bakom mig och tyvärr lyckades han trycka ut mig till höger i utgången av den långa 
vänstersvängen. Jag lyckades dock runda honom men tyvärr smet det förbi tre andra förare på 
innern och i ingången till nästa vänsterkurva kraschar föraren framför mig och jag fastnar med 
mina skidor i hans skoter. Precis där försvann chanserna till en finalplats. Hade gärna kört om 
det i alla fall. Sammanfattning? Tung resa hem till Borlänge… 
 
Tiden efter tävlingen har inneburit en hel del skruva för min del. Lodjuret från öster har varit 
lite sjukt på sistone. Hur som helst så lever det nu och verkar gå minst lika bra som före 
sjukdomen så till helgen är det dags för tävling igen. Denna gång i Söderhamn och äntligen en 
chans att dubblera och köra både Pro Stock och Pro Open. Bra träning inför Back-SM kvalen 
som drar igång helgen därpå i Åkersjön och helgen därpå är det dags för crosskval i 
Hedeviken. Vi kanske ses på någon av tävlingarna? 
 
 
 
Med förhoppningar om kraftigt snöfall 
 
# 95 Roger Karlsson 
Team Bengts cykel & Motor/skoterbutiken.se 
 
 
 
 
 
 
 
                   Anar jag ett visst tävlingsbegär;-)? 
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