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Tävlingar 2019

3-4 Augusti MKR-serien Gokart  Valla

Alla KMK:are som vill hjälpa till kontakta någon i tävlingsledningen så slipper vi sitta och ringa och be om 
hjälp vi har mycket annat att göra med tävlingar ändå ju tidigare ni anmäler er ju bättre är det för tävlingsled-
ningen och dom kan jobba med tävlingen istället ta gärna med någon 

Hej kära motorvänner.

Nu är min era som ordförande över, 14,5 år blev det. Med ett litet avbrott då Crister 
ryckte in.
Men allt har sin tid i livet, jag tycker jag i alla fall har gjort något för klubben. Inte 
många som vill vara högst på rangen.
Jag kommer nu att ta lite ledigt från motorsporten och ägna mig åt mina nya in-
tressen. Har inskaffat två st hundar, en treåring och en valp som nu blivit 5 mån. De 
tar mycket tid och med mitt jobb så har jag inte mycket fritid på kvällarna. Pusslar 
ihop det med min sambo så gott det går.
Jag hoppas ju att det blir varmt i sommar så det kan bli någon tur med motorcykeln 
som inhandlades förra året, så lite fränt brum blir det.
Jag kommer säkert att snart bli sugen på KMK igen om jag känner mig rätt, men jag tror att detta avbrott kan 
bli bra.
Klubben behöver lite nytt blod i omloppet och med klubbens allra första genom tiderna kvinnliga ordförande 
så tror jag vi är på rätt spår. Stort lycka till Jojo Axelsson.
Jag är helt övertygat om att jag om några år kan få gå på 100 års festen som KMK då kommer att ha.
Jag kommer att dyka upp när ni minst anar och hålla koll.
Så jag tackar för allt suveränt arbete som ni alla har gjort under mina år, ingen nämnd och ingen glömd alla 
är lika viktiga. Utan alla er blev det ju ingenting. Fortsätt att jobba hårt även i framtiden.
När jag tänker tillbaka så har det varit jävligt roligt och alla goa människor jag haft runt mig.
Så lova nu att stötta styrelsen och hjälp framtidsgruppen så kommer allt att bli kanon och vi kan ha ett riktigt 
stort 100års firande.

Tack igen och lycka till allihop
Fd Ordförande
Micke Hellberg



Folkrace

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni 
åker.
Vill ni folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00

Vagnboksutförare.
Kontakta Kjell Hellman 070-3599977

MSRX 2019 - Ny tävlingsserie för sex klasser
En ny tävlingsserie på grus/asfalt med 5 deltävlingar samt 6 olika klasser; Junior, Bilcross, Turbo/NA, Unlim-
ited, 2150cc och #6.

Tävlingar MSRX 2019
12 Maj Strängnäs
15 Juni Sala
13 Juli MittSverigeBanan
24 Aug Strängnäs
6 Okt Tierp Arena 

Utförande
Besiktning av tävlingsbil sker på av tävlingslednings anvisad plats innan förarmötet/tävlingsgenomgång, 
därefter träning 3 varv samtliga förare alla klasser. 
Stillastående start med lampsystem, funktionär anvisar till startruta och har kontakt medförare, tumme upp 
ger klart för start från respektive förare. Ready to race skylt används. Start sker genom att rött ljus släcks.

Tävlingskörning på banan sker med Fear Racing det betyder att det absolut är förbjudet att köra på framför-
varande bil. Kontakt samt lättare touchar är ok såvida inga skador på bil eller förare uppstår. Tävlingslednin-
gen avgör svart flagg. Protest kostar 500:- och återfås vid bifall. Tävlingsleding avgör protest. 
Kameror är tillåtet i tävlingsbilarna.
Tjuvstart 1 = Andra led. Tjuvstart 2= utesluten.
Tävlingsledningen bestämmer om omstart sker direkt eller
om nästa heat körs. Uppställning sker i 2-3 led framtill start.
Gulflagg= omkörningförbud. Grön flagg=banan klar.
Röd flagg=heatet avbrutet.

Budgivning
20 min efter avslutad tävling öppnar budgivningen.
Obegränsat antal anbud på en tävlingsbil.
Pris 20.000 kr per tävlingsbil 500:- i anbudsavgift.
Vid fler än ett bud på en och samma bil tillämpas lottning.
För att lägga anbud krävs 20000:- av köpare i kontanter och vid vunnet bud erläggs hela köpesumman på 
plats till säljaren. Anbud sker på tävlingsledning anvisad plats och kostar 500:-, anbudslapp vilken består av 
2 delar med lottnr samt ruta där sekretariatet fyller i önskat startnr på bil som budgivare önskar köpa. Obe-
gränsade antal bud på egen bil.
Anbud fördelas enligt följande.
200:- till klubb, 200:- till bilägare, 100:- prispott.
Vid köp av tävlingsbil ingår inte: Stol, Bälte, med fästöglor
Ratt, fönsternät, kamera. 

Läs mera på www.msrx.se 
Vi celebrerar fram till första deltävlingen genom dela ut MSRX t-shirts. Sprid nyheten och ha chans vinna en 
Msrx t-shirt, genom att gilla och dela Msrx.se på Facebook. Vinnare presenteras på hemsidan. www.msrx.se  



Banracing

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni 
åker.
ERCup News 2018-12-08

TÄVLINGSKALENDER 2019
OBS Falkenbergs datum ändrat. Nu är kalendern för 2019 spikad. 5 tävlingar i ERCup-serien och RM-finalen 
ihop med de andra Enduranceserierna :-)
Obs att datumet för Falkenbergstävlingen blev fel. Nu korrigerat till 2/6 istället för 9/6.
2019-04-22 Kinnekulle                  ERCup+ NSHC                   arr NSHC
2019-05-04 Karlskoga                    ERCup + NSHC                  arr NSHC
2019-06-02 Falkenberg                 ERCup + NSHC                   arr FMK
2019-08-17 Mantorp                       ERCup + MSLS                   arr MSLS
2019-09-21 Karlskoga                    ERCup + NSHC                   arr NSHC
2019-10-13 Kinnekulle  RM          ERCup + NSHC + MSLS   arr NSHC/SSK
 
Vi ses 2019!

Tävlingsdatum 2019 Mellan Svenska Långlopps Serien
6 april   Mantorp Park
27 april  Anderstorp
1 juni   Mantorp Park
29 juni   Sviestad
17 augusti  Mantorp Park
21 september  Kinnekulle
  

TIME ATTACK 2019 TÄVLINGSKALENDER 

10 maj   Rudskogen Norge
9 juni   Gelleråsen
10 augusti  Falkenberg
8 september  Kinnekulle Ring

Lipstickracing är med Eeva Leppänen och 2 andra.
Säsong 2019 närmar sig — Datum, beställningar och arbete synkroniseras för att vara redo för start på Kin-
nekulle 22 april och deltävling ett i Nordic Six Hour Cup, NSHC.

Aquila Synergy Cup Sverige
Joel Granfors till start med egen bil
Idag har vi nöjet att hälsa unge Joel Granfors välkommen till Aquila Synergy Cup Sverige!
13-åringen från Eskilstuna är redan en meriterad gokartförare. Under 2018 tog han steget upp till storkart 
med klassen OKJ där han segrade i Sverige Cupen, kom 3:a i MKR och 5:a i SM. Joel har även hunnit med att 
tävla en del utomlands, senast i VM.
När Joel inte kör racing på banorna så tränar han en hel del på gym för att klara de tuffa loppen, men just 
nu är han även aktuell genom simulator-racing. Joel kör nämligen SM i Virtuell Motorsport, något som SVT 
uppmärksammat.
Se artikeln och reportaget här:
https://www.svt.se/…/13-arige-joel-granfors-fran-eskilstuna…
Joel provade Aquila-bilen i somras under vår första testdag på GTR Motorpark:
”Det var jättekul! Jag kände att jag hade speeden, och kan jag bara få ihop alla delar av varvet så tror jag att 
jag kan vara med däruppe”. Han fortsätter:



”Där här är ju nästa steg efter kartingen och jag känner mig redo”.
Parallellt kommer han även köra ett antal större tävlingar i kartingen, bl a SM och VM. Ett upplägg som är 
populärt hos de unga debutanterna i racingbilar.
Joel drar, tillsammans med sin familj, nytta av Private Racing-upplägget och har köpt en tävlingsbil från 
Danmark. Det finns i skrivandets stund ett antal Synergy Cup-bilar av 2016 års modell till salu hos FDM som 
säljer dem från ca 85.000kr +moms. Med en prestanda- och säkerhetsuppdatering så blir de race ready för 
både svenska och danska serien 2019.
Fler svenskar som vi kommer presentera inom kort har även köpt bilar inför säsongen.
Nu önskar vi Joel lycka till under vinterns SM i Virtuell Motorsport och ser fram emot att snön smälter på 
våra banor så han kan ge sig ut ”IRL” också!

DOD Racing 
Nu börjar det äntligen likna en motor i maskinrummet. Ser fram emot årets säsong, hoppas bara att alla bitar 
faller på plats, tiden går fort nu. Ny motor att pröva vingarna med i både klass 3A och 3B i SSK Racing. Jag 
hoppas vi ses ute på banorna.



KARTING.

Ni får gärna skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com när ni åker om ni vill att jag ska skriva om er.

MKR-SERIEN 2019
4-5 Maj   Enköping
18-19 Maj   Linköping
8-9 Juni   Rättvik
15-16 Juni   Örebro
3-4 Augusti   Katrineholm
17-18 Augusti   Skövde
31 Augusti-1September Järfälla
14-15 September  Rasbo

27 Juli   SM RM

Fredagen den 4 januari
Patrik Johansson har checkat in på SOUTH GARDA KARTING.
 Lonato, Italien · 
Två nöjda killar som lagt sina första träningspass i Italien 🏎

Mille och Dante Johansson.

Patrik Johansson reser till Katrineholm från Milan Bergamo Airport.                            
Orio al Serio, Italien · 
Kul resa det här🏎, några dåliga revben på Mille Johansson 🏎satte stop för mer träning idag, men vi har lärt oss
massor. Bussen blir kvar vi drar snart ner igen

Joakim Granfors

Joel har kvalat in till Finalen i "SM Virtuell bilsport" som går 
av stapeln den 2:a februari i Sundsvall under SM-veckan! 

Joel kvalade som sista förare till den slutliga finalen, men fick ta en straffpoäng för att bytt spår en gång för 
mycket och blev då 13:e🏎 och missade precis finalen i.o.m det🏎. Men han slog många toppförare så det känns
ändå bra Lycka till alla i finalen.



Måste återkomma till lördagens första SM i Virtuell Bilsport. Mest unga män till start, inte en enda kvinna! 
13-årige Joel Granfors var yngst och han hade bara utövat denna gren i några månader innan han kvalade in. 
Otroligt bra! Och det visade sig raskt att han inte alls hade samma kunnande vad gällde inställningar på bilen 
som de äldre konkurrentern. Så Joel blir snart ännu grymmare när han lärt sig det.
I lördags slutade han på 13:e plats, precis utanför final men klart före rallyförarna 
Daniel Röjsel och Mattias Adielsson. 

VALLA RACEWAY 13 – 26 MAJ
Karting on tour kommer till Valla banan vecka 20 och 21 kom ut och prova att 
åka. 

GARDA ITALIEN
FREDAG 15 FEBRUARI
Soligt i Garda! Joel är med bra i Okj och Linus i mitten av fältet i sin utlandsdebut! Lite grus i maskineriet för 
Joel i morse men det är fixat nu så vi hoppas på en bra tidskörning 

MÅNDAG 18 FEBRUARI
Granfors Karting
 VinterCupen klar. Har varit mycket tekniska bekymmer tyvärr, men bra fart i Joel. Påkörd i ett heat, tappa 
kedjan i ett annat, trasig reedventil, punktering, motorras, seperation i ett däck. Men nu hoppas vi motorn 
hinner bli fixad till onsdag när nästa tävling börjar! Linus… har haft lärorik resa en bit ner i fältet, men hit-
tade bra fart i sista heatet och var bara 2-3 tiondelar efter i varvtider från täten. 
Att det sedan är vårväder gör ju ingen ledsen heller

Joel kom 4:a i andra heatet, tyvärr fick han frontfairing i första så nu har han en 4:e 
och en 8:e plats, känns nice

FREDAG 22 FEBRUARI
Granfors Karting
 2:in i mål efter att startat 7:a i sitt första heat i WSK Super master series, så jävla bra kört Joel mot världselien.
7:a i första heatet, var uppe på 2:a ett tag. Tyckte att killen med målflaggan flaggade men då var det ett varv 
kvar och Joel släppte av och fick se sig passerad av 3 st på sista varvet 
 
TORSDAG 21 FEBRUARI
Patrik Johansson har checkat in på SOUTH GARDA KARTING.
· Lonato, Italien · 
Efter flera dagars test är nu Dante redo för sitt första race i Italien. Dante kommer köra för team Revolution 
som är Energy Corse juniorteam. WSK supermaster Series. Alla körningar kan man se tidtagningen live + 
att på lördag och söndag kan man även se livesändning av kvalen och finalerna. Om ni vill följa Dante går ni 
in på www.southgardakarting.it där klickar ni på live time eller live stream jag återkommer med tidsschema 
senare till helgen. sååå frääänt.

Warm up avklarad bra körning av Dante, vi 
behöver hitta två tior till tidskörningen som 
Dante kör i grupp 1 . Kl 12.15. Följ live på 
www.southgardakarting.it huuaa vad spän-
nande detta är



Nu dags för första kvalheat idag, Warmupen gick otroligt bra med 32a tid totalt av 106 förare, start kl 1155🏎
Gjorde ett jätte bra start varv körde om ca 10 st men blev påkörd i en kurvan så Dante snurrade och kom iväg 
sist efter och började jaga, karten blev oxå lite demolerad vilket gjorde att bromsarna inte funkade 100%, trots 
det mycket bra tider, nu har han lite ont i nacken

Hårt i gokart blev en vurpa i sista heatet idag, 
efter en kanonstart, Dante mår prima, 
Nu har Dante kör färdigt för Denna gång, det har 
varit otroligt lärorikt. Sista dagarna fick han nog 
inte in mer information 

Rally

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni 
åker.
Slottssprinten i Rally tar paus 2019!
PRESSRELEASE

 Slottssprinten - mer än bara Rally, den 13 juli 2019 var det planerat rallyaction och "After Rally" i området 
och skogarna vid Ericsbergs Slott.
Men, när vi vid torsdagskvällen gick igenom alla scenarion och parametrar som tillkommit de sista veck-
orna, och vi får en samlad helhetsbild med fakta och förutsättningar, så kom vi till slutsatsen att vi låter 
Slottssprinten i Rally ta paus 2019.
De huvudsakliga delarna är, dels det sena beskedet från MSR, dels att MSR ändå kommer köra i Sörmland 
och så nära som en sträcka i Vingåker, knappt 4 mil ifrån Ericsberg den 13 juli...
En osäkerhet från SBF/RU huruvida arrangörerna framöver får behålla rätten att hantera klasser/startordning 
efter egna förutsättningar.
Och att en av huvudaktörerna i tävlingsorganisationen, drabbats av en olyckshändelse inom familjen, som 
gör att denne inte är tillgänglig i organisationen under överskådlig närtid. Arbetsbelastningen på övriga blir 
då klart större, när vi egentligen avsåg att ta ett lite lugnare år.
Så vi inser att vi inte har rätt förutsättningar för ett så stort event och åtagande 2019. När vi arrangerar, vill vi 
göra det på ett så bra sätt som möjligt, och det känner vi att vi inte kan uppnå detta år.

Vi beklagar såklart till alla som åter sett fram emot sommarens rallyfest, till Ericsbergs Slott som gärna sett 
oss som gäster även i år, och till Katrineholms Kommun som tappar sitt största publika evenemang 2019.

Vi siktar på Juli 2020 - och att åter få arrangera en Slottssprint.
» Pressrelease från Katrineholms MK. 

Co-driver Olle Erixon
SISTA FÖR SÄSONGEN MEN BÖRJAN PÅ NÅGOT NYTT!
I skrivande stund är vi på väg norrut för att idag fredag åka test med nya bilen i Hassela, några mil söder om 
Sundsvall.
Imorgon lördag fortsätter testandet av bilen men i mer skarpt läge då vi ska åka tävlingen ”Hasselasvängen 
till Sten-Eriks minne” som även den går i skogarna kring Hassela.
Det är en mindre tävling med två sträckor som blir perfekt som ytterligare test inför SM-premiären om en 
dryg månad.
Vi hoppas kunna bjuda på lite bilder & eventuellt filmer efter dagens körningar!
På återhörande,
Olle Erixon



Eddie Lundqvist och Olle Erixon provar om snöskovlarna är bra. 

INGEN START I HASSELASVÄNGEN!

På grund av en liten avåkning på testet under gårdagen tvingas 
vi tyvärr hoppa över dagens tävling i Hassela.
Bilen har i klarat sig bra i stora drag men ett fäste till ett av 
fjäderbenen har brustit och därför tvingas vi idag att avstå från 
start.
Bilen är redan isärplockad och de flesta reservdelar finns redan 
framplockade i garaget i Årsunda.
Vi är snart tillbaka på banan igen och räknar med att hinna med 
fler tester innan SM-premiären i Ludvika sista helgen i Januari.
På återhörande,
Olle Erixon 

# Trendab RallyCup 2019;
11/05  Morgongåvasvängen.   SMK Sala. 
25/05  Roger Ericssons Minne.  Kolsva MS. 
01/06  Trendab-sprinten.   Taxinge MK. 
29/06  Låsta Sprinten    Strängnäs AMS. 
15/09  Brukssvängen.   MSK Hammaren. 
21/09  Runt Mjölkpallen Pokalen  Gnesta MK. 
12/10  Allan Widens Minne.   Enköpings MK.   

1300 rally cup sommar
5 4/5 ZabraRallyt  Nybro AC Nybro
6 18/5 Rally Biltema  Carlstad RC Karlstad
7 8/6 L-E Thorp Memorial Säffle MC Säffle
8   Ej klar    
9 10/8 Finspångsrundan Finspångs MC Finspång
10 14/9 NoraTrofén  Nora MK Nora
11 5/10 Rikspokalen  SMK Örebro Örebro

- GMM Maskin & Motor AB med Fredrik Grahn som förare kommer i en renoverad Ford Focus WRC, och 
som kartläsare hoppar jag in, ja så sa rutinerade Christer Carlsson strax före jul.

Fredrik är alltså tillbaka i Focusen och laddad för ny säsong.
- Bilen har nyss varit i Finland och optimerats. Vid sidan om att bilen är i ordning 
har vi varit ute och tränat noter några gånger. Vi vill komma så förberedda vi bara 
kan till första tävlingen.
- Planen var att inleda i Hassela strax före nyår men sjukdom stoppade det 
försöket, så nu letar vi nya tävlingar.

Och fokus ligger på SM?
- Ja, det är Rally SM 2019 som gäller och några tävlingar emellan för att behålla farten. LBC-Ruschen i mars 



Team Ramudden presenterar nytt ekipage!
Då Ramudden jobbat i flera år med att stötta ryggmärgsforskning och trafikskadade så kändes denna satsn-
ing som självklar. I år kommer Kristoffer Gustavsson och Viktor Niemistö 
att representera teamet i en nyinköpt Mitsubishi Evo.
De kommer att åka hela SM säsongen och har som mål att kunna vara med 
och matcha de i toppen i slutet av säsongen. Givetvis kommer de likt de an-
dra åkarna i teamet att åka ytterligare utvalda tävlingar och vara delaktiga i 
event kring teamet. Första testen visade positiva resultat.
- Vi är jätteglada att få med oss dessa grabbar. De ger oss många goda skratt 
och samtidigt smittar deras vilja och kämpaglöd av sig på hela teamet, säger 
Johan Fast, Team Ramudden.

FINNSKOGAVALSEN TORSBY12 JANUARI
Det var första deltävlingen i VOC-serien och det kom 93 stycken och dom hade 5 sträckor. I A-förare VOC 
var dom 18 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson med Dennis Askling Hallsberg och dom kom 
på 6:e plats och var 1,43,6 minut efter med då tappade dom 3;an växel på SS 3 och fick åka resten av tävlingen 
utan trean växel.

Co-driver Olle Erixon
LUNDQVIST MOTORSPORT TILL START I FINNSKOGSVALSEN 2019!
På lördag avgörs Finnskogsvalsen 2019 i skogarna kring Torsby och vi står på startlinjen med vår Peugeot 208 
R2 efter stolpskottet senast i Hassela.
Eddie Lundqvist har gjort ett hästjobb i garaget och det sitter förutom nya delar i hjulupphängningen även en 
ny motor i bilen.
Vi åker till Torsby med målsättningen att få fler kilometer i bilen inför premiären i Rally-SM om två veckor 
när Bergslagsrallyt ska starta årets SM-säsong.
Vi kommer på lördag att tävla mot betydligt motorstarkare bilar i den trimmade tvåhjulsdrivna klassen men 
vi kommer naturligtvis göra vårat yttersta för att hänga på så gott vi kan ändå!
Tävlingen körs över 5 specialsträckor varav 3 stycken körs i dagsljus och avslutar med 2 stycken sträckor i 
mörker.
En bättre genomkörare är svår att hitta! 
På återhörande,
Olle Erixon

FREDAGEN DEN 11 JANUARI
Co-driver Olle Erixon
Efter dagens test är vi redo för start i morgondagens Finnskogsvalsen i Torsby.
Vi har startnummer 103 men startar efter nummer 46 eftersom vi är efteranmälda 
till tävlingen.
Tävlingen körs över 5 sträckor varav 2 i dagsljus och resterande 3 i mörker.

Co-driver Olle Erixon
Service efter 2 körda sträckor.
Ss1 kändes inge vidare men på ss2 var känslan bättre.
Vi ligger just nu på fjärdeplats i klassen vilket ändå får anses som klart godkänd med tanke på att vi tävlar 
mot trimmade bilar med vår otrimmade Peugeot.
Nu väntas 3 sista sträckorna i mörker varav den längsta på 2,5 mil.



Co-driver Olle Erixon
NYTTIG GENOMKÖRARE I FINNSKOGSVALSEN!
Efter 5 körda sträckor och målgång slutar vi på en sjundeplats i klassen. Vi var 4,46,7 efter.
Tyvärr ett väldigt missvisande resultat då vi på ss3 var tvungna att stanna för att hjälpa en medtävlande 
som stod rakt över vägen med låsta bromsar vilket gjorde att vi tappade i runda slängar 4 minuter, vilket i 
slutändan var det som fattades för att kriga om pallplats idag.
Oavsett detta har vi fått en ruskigt nyttig genomkörare inför Bergslagsrallyt i Ludvika om två veckor när årets 
säsong i Rally-SM drar igång!
På återhörande,
Olle Erixon

TÄVLINGSKALENDER FÖR SPRINTSERIEN 2019
27-28 april   Västerås
11-12 maj   Borlänge
15-16 juni   Laxå
13-14 juli   Hamre
31 augusti – 1 september Grangärde
21-22 september  Nyköping

TRACTIV WINTER RALLY FALUN 19 JANUARI
Det var första deltävlingen i Suzuki cup för året och det kom 100 startande och dom hade 3 sträckor. I Su-
zuki cup var dom 13 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 2:a plats dom var 58,8 
sekunder efter, 

MÅNDAGEN DEN 21 JANUARI
Co-driver Olle Erixon
FRÅN BLÅTT TILL GRÅTT!
Med hjälp av Gästrike Teknik & Bilvård samt Andreas Ahlberg är nu bilen folierad i vår nya design för säson-
gen. Med inspiration från bland annat Timmy Hansens Peugeot 208 i rallycross-VM 
har nu även vår Peugeot 208 R2 fått en matt grå färg istället för den ljusblå som klädde 
Ford Fiestan under 2018.
Förutom foliering har även ett ytterligare test i helgen gjorts för att slipa formen inför 
Mekonomen Bergslagsrallyt som är första deltävlingen i årets Rally-SM kommande 
helg.
Mer info om SM-premiären kommer senare i veckan!

Co-driver Olle Erixon
SM-PREMIÄR 2019!
Det har gått drygt 4 månader sedan vi i Linköping i höstas rullade övermålrampen för att avsluta säsongen 
2018. Sedan dess har mycket hänt!
Vår Ford Fiesta R2 har sålts och istället står vi nu på startlinjen i en betydligt konkurrenskraftigare Peugeot 
208 R2, en bil med stor potential i jakten på ett JSM-guld.
Säsongen 2019 kommer att bjuda på 6 stycken deltävlingar i Rally-SM varav den första körs redan nu i hel-
gen. Bergslagsrallyt är en klassisk tävling och står som premiär när vi i helgen ska avverka 8 specialsträckor i 
skogarna runt Ludvika.
Rekognosering och notskrivning skrev på fredagen medan alla sträckor körs i tävlingstempo under lördagen.
Tävlingen innehåller en blandning av korta intensiva sträckor blandat med riktiga långsträckor, varav den 
längsta på hela 37,9 kilometer, en riktig klassiker i rallysammanhang, Björnjägarn.
Startfältet i vår klass R2 otrimmat tvåhjulsdrivet är i helgen större än någonsin, 23 bilar står på startlinjen 
vilket viskar om att klassen är på uppgång.
Att plocka hem en seger kommer bli kämpigt, eller vad sägs om t.ex. svenska mästarna Jari Liiten/Mikael 
Kjellgren i en Peugeot 208 R2 som förra året knep guldet framför oss.
Fler raketer på startlinjen är JVM-teamen Dennis Rådström/Johan Johansson samt Tom Kristensson/Henrik 
Appelskog.



Utöver dessa ekipage är det en hel rad team som kan vara med och slåss om vinsten!
Vi har blivit tilldelade startnummer 32 vilket betyder att vi startar som fjärde bil i klassen, med ovan nämnda 
förare och kartläsare framför oss.
Det kommer att krävas fullt tempo från första metern men efter tester på hemmaplan har vi hittat en grym 
grundinställning på vår Peugeot.
Efter tävlingen senast i Torsby där vi stod oss bra tidsmässigt i jämförelse mot betydligt mer trimmade bilar 
än vår så har bilen byggts om för att passa Eddies körstil bättre än innan vilket förhoppningsvis ska öka vårt 
tempo ytterligare.
Under samtliga SM-deltävlingar 2019 kommer ni som tidigare kunna följa tävlingen med hjälp av den su-
veräna rallyradion Rally Live som precis som alltid sköter professionella och härliga intervjuer i alla sträck-
mål och dessutom håller sina lyssnare uppdaterade med sträcktider och ställningar i tävlingen.
Radion hittar ni på www.sbfplay.se med sändningsstart 08:00.
Passa även på att följa sidan RALLYRADION på Facebook där många av besökarna i skogen lägger upp 
bilder och filmklipp från tävlingen. 
Vill man dessutom se sträcktiderna från tävlingen under tävlingsdagen kan man se livetiming på www.race-
consulting.com som har stöd får såväl dator som mobil/surfplatta.
Jag kommer under tävlingsdagen försöka uppdatera denna sida vid samtliga servicetillfällen vilket denna 
helg är 2 stycken, första service efter 3 sträckor och ett längre lunchuppehåll innan sträcka 5.
På återhörande,
Olle Erixon

BERGSLAGSRALLYT LUDVIKA 26 JANUARI
Det var första deltävlingen i SM och JSM och det kom 105 startande och dom hade 8 sträckor. I Trimmat 
4WD Övrigt var dom 12 stycken.
Här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Fredrik Grahn KAK Motorsport.

Christer Carlsson är på Yxsjöberg.
Helvetes jävla skit! Vi stannar efter sträcka 2 med tekniskt fel. Rally-SM @nyasky-
ddsgrossisten #däckproffsenväxjö 
Det blev ett kort rally för oss.  Vi ledde klassen efter 2 sträckor , men mitten på 
sträcka 2 så börja bilen inte ge full effekt o annorlunda ljud om bilen. Nåt har hänt 
med motorn.  
Så vi bröt efter sträckan 
Besvikelsen är mkt stor nu. 

På en 5:e plats kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö och dom var 8,27,3 
minuter efter. GRATTIS till 10 SM-poäng.
Team Ramudden Motorsport
Kristoffer och Viktor kämpar på! Ganska löst före rapporteras det om.
#ramudden #teamramuddenmotorsport #pirelli

Viktor och Kristoffer kämpar med en bakdiff som krånglar. Men stundtals går det 
riktigt bra! #ramudden #teamramuddenmotorsport #pirelli
 
I Otrimmat 2WD R2 var dom 23 stycken och i JSM var dom 15 stycken och här kom 
Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken på en 4:e plats i både SM och JSM där dom var 32,7 
sekunder efter. GRATTIS  till 18 SM-poäng och 19 JSM-poäng och dom blev 11:a totalt.
I sitt första riktiga SM äventyr fick Viktor och Kristoffer bekänna färg. Med en bil som inte riktigt ville sa-
marbeta på det smala och knixiga morgonsträckorna fick de kämpa. Efter lunch fick deras servicekillar dock 
bilen mycket mer körbar men ändå inte helt perfekt. Viktor hade lite svårt i mörkret med att bläddra i not-
blocket, men de gav inte upp. De gnuggade på, höll bilen på vägen och fick värdefull rutin. Till slut så slutade 
de på en start 5:e plats. Riktigt starkt. 



Co-driver Olle Erixon
Lunchuppehåll efter 4 körda sträckor.
Tempot i klassen är ruskigt högt men vi ligger för närvarande på fjärde plats.
Luckan upp till ledaren är 14 sekunder så vi krigar vidare och hoppas det räcker till en pallplats i slutändan!
Skam den som ger sig!
Efter åtta körda sträckor slutar vi till slut på en fjärdeplats klassen.
Ett resultat som med lite distans är klart godkänt men tävlingsmänniskor som vi är så vill man alltid vara 
med på prispallen.
Nu tar vi nya tag inför nästa helg då vi på fredag står på startlinjen i den direktsända 
Rallysprinten på SM-Veckan.
Efter sprinten åker vi direkt hem till teamets hemmaplan i Sandviken för att åka Vin-
terpokalen under lördagen.
På återhörande,
Olle Erixon

I Trimmat 2WD R3 var dom 42 stycken och här kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström på en 19:e plats 
och dom var 9,51,7, men då har dom åkt av både på SS 6 och SS 7 och tappat ca 4 minuter.
 
CaP Rallyteam
Lunch uppehåll ligger på 15:onde plats inför em/ kvälls sträckorna. Avåkning på SS 
6 ca 1.30 plus att det blev en till på SS 7 ca 2.30.

TORSDAG 31 JANUARI
FÖRBEREDELSER I SUNDSVALL!
Torsdag i Sundsvall och besök hos vår samarbet-
spartner Lucksta Energy ABmed säte i Lucksta 
utanför Sundsvall.
Kul att stanna till och se verksamheten och
vi tackar Thom och Gisle för rundvandring men även ett stort tack för att ni även säsongen 2019 väljer att 
stötta oss i vår rallysatsning!
Vi har dessutom hunnit reka sträckan som skall köras under morgondagen.
En 4 km intensiv sträcka som avslutas inne på Bergsåkers travbana.
På återhörande,

SM SPRINTEN SUNDSVALL
Co-driver Olle Erixon
Kvalåk 1: KATASTROF!
Nervinkade av bil som åkt av och sjukt halt i snömodden..
Just nu ser finalplatsen mörk ut men som vanligt, Skam den som ger sig!
MISSAD FINALPLATS MED 1,3 SEKUNDER!
Tyvärr tvingas vi packa ihop och lasta efter de två kvalomgångarna.Det blir 
tyvärr en 13 plats och missad finalplats med ynka 1,3 sekunder. Känslan nu 
är ganska uppgiven då vi blev hindrade på våra båda försök pågrund av mottävlande. MEN, imorgon får vi 
revansch då vi åker mot Sandviken för att åka tävlingen Vinterpokalen.
3 sträckor skall köras och förhoppningsvis får vi visa vad vi är kapabla till för den här dagen glömmer vi 
gärna illa kvickt.
På återhörande,
Olle Erixon 



VINTERPOKALEN OCKELBO 2 FEBRUARI
Det var andra deltävlingen i Suzuki cup och det kom 105 startande och dom hade 3 sträckor. I Ungdomsral-
lyt var dom 5 stycken och här kom Kartläsaren Thorwald Lindskog med Philip Lindskog Nyköping på en 4:e 
plats dom var 5,34.4 efter. I Suzuki cup var dom 14 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson 
på en 3:e plats dom var 51.8 sekunder efter. I A-förare 2WD var dom 13 stycken och här vann Kartläsaren 
Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken med 1.5 sekunder GRATTIS. Dom blev 2:a Totalt också.
Service efter 2 körda sträckor. Vi ligger tvåa i klassen och trea totalt. En sträcka återstår och än har vi inte gett 
upp hoppet om klassegern!
Co-driver Olle Erixon är med Eddie Lundqvist.

SEGER I SANDVIKEN!
Efter en urladdning på sista sträckan står vi till slut som segrare i A-2WD och 
en andraplats totalt, endast slagen av en trimmad fyrhjulsdriven bil.
Oerhört skönt med en revansch efter en annars blek insats på SM-sprinten 
under gårdagen.
Nu stänger vi vintersäsongen 2019 och blickar fram emot nya framgångar men 
då med grus som underlag.
På återhörande,
Olle Erixon

Team Ramudden Motorsport
Codriver presentation 1: Viktor Niemistö 27 år Katrineholms MK. Sommaren 2015 körde Viktor av vägen på 
väg till jobbet. Olyckan vände upp och ner på Viktors liv. Ryggmärgsskada och rullstol blev resultatet. Redan 
i sjukhussängen smidde han och vapendragaren Kristoffer planer om att börja åka rally. I maj 2017 åkte de 
sin första tävling, och redan nu i år kommer de åka full säsong SM. Viktor behöver hjälp in och ut i bilen och 
sköter notläsningen med hjälp av ett litet skrivbord. En enastående prestation av en enastående kille! #ra-
mudden #teamramuddenmotorsport #pirelli@rallysm.se

FREDAGEN DEN 1 MARS
STJÄRNSPÄCKAT I SANDVIKEN!
Imorgon fredag körs som tidigare nämnt Sandvikens Motorshow på 
Göransson Arena.
Tävlingen har ett något annorlunda upplägg mot en vanlig tävling då vi 
denna gång kommer att tävla inne på bandyarenan i Sandviken.
En sträckning på cirka 900 meter står till vårt förfogande och totalt 16 
inbjudna bilar står på startlinjen, 8 stycken fyrhjulsdrivna och 8 stycken 
tvåhjulsdrivna, där vår Peugeot 208 R2 ingår i den sistnämnda.
Den preliminära startlistan för vår klass är fylld av fortåkare:
Eddie Lundqvist.
Jari Liiten.
Oskar Sundelll.
Tomas Lången Petterssonn.
Adam Westlund.
Pontus Lönnström.
Petter Palmqvist
Niklas Hägg
Vi står inför en oerhört tuff uppgift då rallysprint inte riktigt är vår starka sida då vi hellre föredrar långa 
sträckor på riktiga vägar i skogen men detta är ett perfekt upplägg för oss i Lundqvist Motorsport att få visa 
upp vår satsning inför hemmapubliken i Sandviken där teamet har sitt säte.
Insläpp på Göransson Arena sker från 16:00 och kvällen inleds med ett tidskval på den 900 meter långa slin-
gan/banan innan den riktiga tävlingen startar.
Väl där kommer bilar att mötas 2 & 2 i en utslagstävling tills vinnaren är korad.



Vad vinner man då?
Jo, vinnare i respektive klass vinner 25000 kronor!
Detta bäddar för hårt ladd och en riktigt härlig atmosfär kring Göransson Arena.
För att krydda tillställningen ytterligare utöver rallysprinten kommer även FMX-uppvisning att äga rum, 
dessutom finns restaurangtält med musikuppträdande att tillgå för den hungrige och/eller törstige.
Väl mött på Göransson Arena och Sandvikens Motorshow imorgon fredag!
Klart för start i kvällssolen på Sandvikens Motorshow.

VIDARE TILL SEMIFINAL!
Efter de två kvalåken är vi kvalificerade för semifinal som enda otrimmade bil.
Grym stämning på arenan!

UTSLAGNA I SEMIFINAL!
Tyvärr tar kvällen slut efter förlust i semifinalen mot Niklas Hägg.
Vi är trots allt relativt nöjda då vi som enda otrimmade bil lyckades ta oss 
vidare från kvalet!
På återhörande,
Olle Erixon

Grythyttan, Askersund och Kägleborg får lunchuppehåll i Midnattssolsrallyt!
PRESSRELEASE

 KAK Midnattssolsrallyt 2019 inleds med en publiksträcka i Örebro, från golfbanan vid Gustavsvik till 
skidanläggningen Sörbybacken.

Årets KAK Midnattssolsrally har Örebro som centralort och tävlingen är som vanligt fördelad på tre etapper, 
med lunchuppehåll i Grythyttan, Askersund och Kägleborg. Rallyt inled den 10 juli med en publiksträcka i 
Örebro. Starten går vid golfbanan vid Gustavsvik den tre kilometer långa sträckan avslutas vid skidanläggnin-
gen Sörbybacken.
– Där kommer det att finnas en stor publikplats där åskådarna kan se den spännande avslutningen, förklarar 
Wilhelm Douglas, Generalsekreterare i KAK.

Årets tävling består av 20 specialsträckor i Örebroregionen, från Askersund i söder till Kopparberg i norr, 
flera av dem är riktigt klassiska sträckor i rallysammanhang. Totalt är rallyt omkring 87 mil långt, varav cirka 
16 är specialsträckor.

– Vi är också glada och stolta över att 2019 års tävling blir en hyllning till en av våra bästa rallyförare genom 
tiderna, örebroaren och världsmästaren i rally 1984, Stig Blomqvist, säger Wilhelm Douglas. 



NI SOM FLYTTAR

Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben när ni flyttar adressen: 
Katrineholms Motorklubb Lövåsvägen 18 641 47 Katrineholm Tele 073-081 83 84  eller E-post: info@kmk.nu

MÅNADSMÖTEN
Månadsmöten hålls se Hemsidan, på Lövåsvägen 18 Katrineholm. Andra platser meddelas på facebook.

ARBETSGRUPP KARTING
Gokart sektionen månadsmöten hålls första söndagen i månaden klockan 18.00, utom i juli, vid Gokartbanan 
i Valla.

DAM/TJEJ SEKTIONEN
Första onsdagen i månaden har vi i klubblokalen till förfogande på Lövåsvägen 18  Katrineholm. Idéer på vad 
vi ska göra. Konkatperson är Jonna Olsson  mobil 072-7258889.

INTERNET
Kika in på Internet och titta på KMK:s hemsida under adress http://www.kmk.nu .
Även en ”Facebook -sida”.
www.facebook.com/katrineholms.motorklubb 

MOTORHISTORIKERNA
De har sitt månadsmöten första tisdagen i varje månad klockan 19.00 på Lövåsvägen 18 i Katrineholm.

NÄSTA NUMMER JULI

Se hit alla klubbmedlemmar!
Nu har vi tagit fram nya klubbjackor och T-shirts av bra sort/kvalite`.
Jackan är i svart, en ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd mot väta/vind.
Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr.
Vill man ha eget namn tryckt under loggan på bröstet, så kostar det 30 kr hos F – N Textil (gamla OKQ8 – 
macken)
Mindre storlekar tas hem på beställning.
T-shirten är i 180 grams bomull och finns i rött och svart med vit logga/text.
De finns hemtagna i storlekar från 120 centilong upp till XXXL.
Priset är endast 30 kr styck!
Det går även att få loggan/text tryckt på andra kläder/väskor mm.
Kontakta F – N Textil (gamla OKQ8 macken).

Vill ni vara med på SMS-listan för aktuella utskick?
Skicka ert Mobilnummer till info@kmk.nu 
Eller till 070-65 55 840  (Obs, går bara att SMS:a till)

Surrskribent: Ove Björling
Redaktör: Anton Samuelsson


