
 

  Hej på er igen! 
 

Nu var det länge sedan jag skrev någon rapport om hur det går med träningar, 
tävlingar och allt annat här i livet. 
 
Sammanfattningen får väl börja där vi slutade, efter SM kvalet i Lima. På 
tisdagen efter Lima skulle vi upp till Hunflen och träna på kvällen för att kanske 
hitta ytterligare lite fart i åkningen. Det gick dock inte så bra utan efter sex varvs 
träning så ”blåste” jag en kolv… Inte vad jag behövde precis när man för en gång 
skull hittat lite tid under vardagen för skoterträning! Det blev till att beställa 
grejor snabbt som tusan och på fredag kväll var maskinen i ordning igen. Tur…, 
för det var start i Svartnäs (Vildmarkscupen) på lördag morgon. 
 
Tävlingen i Svartnäs gick både bra och dåligt. Körningen stämde ganska bra men 
jag kan inte direkt påstå att jag hade flyt med lottningen i den mixade klass som 
kördes på denna tävling. Det var en hel del racermaskiner med i mina heat och i 
det sista, när jag borde ha kunnat plocka en heatseger, så var jag inblandad i en 
startkrash och i slutet av heatet gjorde jag en rejäl tabbe i min iver att jaga upp 
genom fältet. Det blev inga placeringar att skriva hem om direkt. 
 
Helgen som varit hade jag tänkt skulle bli lite av en träningshelg med åkning 
hemma på fredagen, träning i Hunflen på lördagen och hjälpa skoterklubben att 
genomföra Laxsjörundan (skoterrally) på söndagen och kombinera det med egen 
träning. Det började inte så bra… På fredag eftermiddag snörade jag på mig 
utrustningen, gick upp till garaget och varmkörde skotern men när jag lyfte ner 
skotern från pallbocken hörde jag ett ljud jag inte hört förut. Det visade sig att en 
axel i boggien gått av så istället för ett par timmars träning blev det drygt sex 
timmar i garaget?. Ingen bra början på träningshelgen. På lördagen fick jag dock 
ett ganska bra pass i Hunflen och även söndagens åkning med Magnus Säfström 
var helt ok. 
 
Härnäst väntar genomgång av maskinen innan vi på fredag styr bussen mot 
Strömsund där SM kval # 2 går på lördagen. På söndagen ska vi sedan köra kval # 
3 i Bruksvallarna och det är nu det gäller… I fjol gick det i alla fall bra i 
Strömsund där jag var tvåa men på Vôllarbanan i Bruksvallarna har jag endast 
tränat förut så det kommer att bli en ny erfarenhet att även tävla där. 
 
Sköt om er allihop så kommer det en ny rapport efter helgen! Förhoppningsvis 
med positiva besked när det gäller SM finalen…. 
 
 
Mvh. 
 
# 95 Roger Karlsson 
 
 


