
Nu är det nära! 
 
Sitter i bilen på väg norrut mot Vemdalen för en övernattning. Imorgon bitti bär 
det av till Östersund och säsongens första (och största?) tävling: Arctic Cat Cup. 
 
Det var länge sedan jag skrev till er nu och jag har väl ingen direkt ursäkt mer 
än att livet just nu känns som att det rusar på i 200 km/h! Mycket har dock hänt 
sedan sist och roligheterna började med Race School i Östersund andra helgen i 
december. Europas Arctic Cat förare samlades då för en genomgång av den helt 
nya maskinen samt träning med möjligheter till hjälp med lite 
grundinställningar. Vid ankomsten till KGK’s lokaler möttes vi av en ganska 
häftig syn: 25 monterade ”räsrar” under var sitt depåtält. KGK hade verkligen 
lyckats göra detta till ett höjdararrangemang och speciellt roligt var det att 
önskan om genomförandet kom från människorna som utvecklat skotern. Fyra 
amerikanare (däribland ”legenden” Kirk Hibbert) berättade om 
utvecklingsarbetet och vad de kommit fram till under de första veckorna som 
amerikanarna kunnat träna och tävla på maskinen. Det var en otroligt givande 
och rolig helg och alla som var med och arrangerade ska ha en stor eloge!  

Nymonterade maskiner i långa rader…
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Efter denna höjdarhelg har veckorna rusat på med arbete, familj, träning och 
garagetid. Julen passerade med tomtebesök till barnen och han hade visst med 
sig en ”fyling” (fyrhjuling enligt Elin) till barnen. Ganska omtyckt skulle man 
kunna säga…☺! Tyvärr lyckades resten av familjen bli sjuka under julhelgen 
och de är inte helt krya ännu men vi valde ändå att åka upp till Vemdalen under 
vecka 1 för att komma ifrån vardagen lite. Det var en höjdarvecka (förutom 
sjukdomar förstås) med MASSOR med snö och skoteråkning nästan varje dag. 
Även om det inte fanns några bra banor att träna på så fick jag i alla fall lite 
timmar på maskinen. TACK Åsa och farmor för hjälpen med barnen under tiden 
jag var ute och tränade. 
 
När det gäller skotern har Johan Pettersson lagt ner en hel del tid på att shimsa 
om dämparna och det sista träningspasset gjorde jag i tisdags i Hunflen då jag 
tror att vi fick till framdämparna riktigt bra. Det ska bli intressant att se hur det 
fungerar imorgon. Jag måste även passa på att skicka ett jättetack till Leif 
Berglund som också arbetar med att testa ut inställningar och delar för att allt 
ska fungera optimalt. Det känns som att han fått en nytändning och jag tror att 
han kan bli farlig i helgen och under resten av säsongen! För att inte tala om 
sonen Alexander i ungdomsklassen… 
 
Sköt om er allesammans så hörs vi igen efter helgens drabbningar! 
Förhoppningsvis med några resultat men det kommer att bli tufft med tanke på 
det digra startfältet. 

 
En överlycklig Erik på ”fylingen”! 
 
Tävlingshälsningar 
 
# 95 Roger Karlsson 
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