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Hej igen alla motorvänner
Nu har KMK året i tävlingsväg tagit slut. Vi har under året haft eller varit inblan-
dade i 13 olika arrangemang. Tack och tack till alla flitiga funktionärer som gjort 
detta möjligt.
Vi i styrelsen har insett att vår tid i både styrelse jobb och tävlings jobb börjar gå 
mot sitt slut och nya måste ta vid med nya friska krafter. 
Vi kommer under nästa år att dra ner på arrangemang och kanske göra lite an-
norlunda och nya arrangemang. Vad det blir får vi se.
Det har nyligen bildats en ”framtidsgrupp” i klubben med förhoppningen att de 
skall kunna hitta nya inriktningar på vad klubben skall syssla med. De är helt 
fristående från styrelsen.
De har fria händer att komma med ideer, betyder inte att de själva skall genomföra dessa.
I gruppen finns Leif Fredriksson, Jonna Olsson, Fredrik Egeland och Johan Ekroth.
Så stötta dem med ideer om ni har.
Själv så har jag dragit ner på mina aktiviteter i klubben då jag har blivit med hund och snart en valp så mina 
intressen har ändrats lite. Allt har sin tid, jag har varit med i styrelsen sedan 1988 så jag  kan vara rätt nöjd 
med det.

Jag är helt övertygad om att det finns många där ute som skulle kunna göra ett jätte bra jobb  i KMK:s sty-
relse.
Och nu om det blir lite annan verksamhet i klubben så är det ju perfekt med nya förmågor som fixar det.
Vi får se vad som händer, nu vet ni lite.
Speciellt vill jag tack de i tävlingsledningen som gjort grymma jobb på tävlingarna.
Tack till er på Vallabanan ni är guld värda, ruggigt bra resultat i år.
Och så tack till alla ni andra som gör så att våra arrangemang håller världsklass.
Mvh 
Micke Hellberg



Rally

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni 
åker.

Resultat DM-sprinten 
2WD Trimmat 14 stycken kvalade in från Värmesprinten. 
1. Fredrik Eriksson  Kristoffer Nordlund KMK  2.09.7
6. Tobias Carneling  Bengt Andersson KMK  2.17.6
11. Mikael Gustavsson  Johnny Lindmark KMK  2.24.8
12. Niklas Solenö  Emil Eklund  KMK  2.26.9

2WD Otrimmat 13 stycken kvalade in.
1. Rickard Gustavsson  Robert Björling SMK S  2.19.9
5. Mikael Lundin  Jonna Olsson  Gröndal 2.25.8
12. Torbjörn Westerdahl Joakim Branzell KMK  2.32.3

EKERÖLINJENSRALLYSPRINT ÅLAND 7 JUNI
Det kom 34 stycken till Ålands sprinttävling och dom körde en sträcka 3 gånger och bästa tid räknades. I 
klass 2WD under 1400 cc och VOC och Gr F var dom 6 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom 
med Henric Jacobsson Gotland och dom blev 3:a och var 16,19 sekunder efter och blev bästa svensk i klassen. 

KVÄLLSRALLYT ESKILSTUNA 7 JUNI
Det var tredje deltävlingen i Eskilstunas sprint cup i gropen och det kom 68 stycken och dom körde 1 sträcka 
2 gånger och båda tider räknades. I A-förare 2WD var dom 9 stycken och här kom Tobias Carneling med 
Bengt Andersson på en 6:e plats dom var 6,5 sekunder efter. I B-förare 2WD var dom 12 stycken och här kom 
Lars Lindros med Madelene Pont på en 9:e plats dom var 30,1 sekund efter. 

SLOTTSSPRINTEN KATRINEHOLM 11 – 14 JUNI
KMK SKÄNKTE 26 600 TILL BARNCANCERFONDEN
Onsdag 11 juni
RALLY SKOLAN 
Startar idag 13ekipage roligt event med Mattias Adielsson Motorsport på 
Trollåsen mellan 10.00 och 15.00
Klockan 16.00 var dom på gokart banan i Valla och körde.

Torsdag 12 juni

Då körde dom på teststräckan vid Eriksberg med Mattias som lärare.

Fredag 13 juni

Lite bilder från kvälls event vid Eriksbergs Slott.



Lördag 14 juni

Ett stort tack till alla som ställt upp och jobbat med tävlingen. Det kom 185 startande och det bröt ca 40 
stycken och dom hade 5 sträckor. I 1300 rally cup var dom 15 stycken och här kom Andreas och Tobias Abra-
hamsson på en 5:e plats dom var 58,4 sekunder efter. På 10:e plats kom Kartläsaren 
Magnus Nilsson med Vesa Kujanpää Södertälje dom var 1,52,8 minut efter. I klass 
4Wd var dom 21 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Johan 
Rudengren Eskilstuna och dom kom på 8;e plats och var 36 sekunder efter. 
I A-förare 2WD var dom 34 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kristoffer 
Nordlund Nyköping på en 3:e plats dom var 3,5 sekund efter.
3a i årets Slottssprint, en tiondel upp till andra platsen och 3,4 upp till första.. Sjukt tight men så roligt! #pire-
lli #rallyshop #mekopartner
På 20:e plats kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström dom var 1.12.4 minut efter.
Sen sammanfattning från slottssprinten, vi fick åka i gr h pga för ny app k bil, men jämförde oss med app k 
bilarna. Vi lyckades bli tvåa bakom Dick Larsson med tre app k bilar inom  3 tiondelar, fränt.
 Co-driver Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken.
Oturen håller i sig, tappat oljetryck efter bara 500 meter på ss1 vilket betyder bruten tävling & tunga hu-
vuden.
 
SUMMERING AV SLOTTSSPRINTEN 2018!
Som många av er säkert sett så blev tyvärr inte årets #Slottsprinten vad vi på förhand hade hoppats på..
För att summera vad som hände så hann vi bara åka cirka 500 meter innan en 
lampa på instrumenteringen i rallybilen började varna för lågt oljetryck.
Eddie som var vaken nog att se detta styrde snabbt åt sidan för att stänga av mo-
torn innan ett rejält motorhaveri hann hända.
I dagsläget håller Eddies pappa på att riva delar av motorn för att se hur pass stor 
skadan har blivit på motorn i Forden.
Drömläget vore att endast en givare gått sönder vilket är en billig reservdel men 
mardrömsläget är dessvärre att motorn måste bytas ut.
En sådan skada skulle självklart förstöra stora delar av årets budget och läget inför resten av årets SM-säsong 
rejält.
Men innan vi har ett definitivt besked om vad som hänt med motorn vill vi passa på att tacka all publik som 
var på plats där vi stannade på SS1 i lördags och hjälpte till att rulla undan bilen från sträckan så de andra 
tävlande fick passera utan att slå av på tempot. TUSEN TACK!
VI KOMMER TILLBAKA!

I Appendix K var dom 14 stycken och här kom Anders ”Munken” Jansson med Åke Andersson på en 11:e 
plats dom var 4,13,9 minuter efter.
I B-förare 2WD var dom 28 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 19:e plats dom 
var 1,33,7 minut efter, men dom hade motorproblem på SS 1 och tappade lite tid.

Här bröt Niklas Solenö med Emil Eklund Sandviken efter SS 3 när den sluta ladda. Tyvärr ingen lyckad 
Slottssprint för Bierallys del.SS 1 började med en mycket lyckad start, körningen 
för Niklas del flöt på bra dock kom aldrig Emil riktigt in i notläsninge. Så där av 
lite av vaktande körning.Nu mot SS 2 dagens längsta med 8,79km, vi la SS 1 bakom 
oss o laddade om! Bra inledningen både körning o läsning! 
Men bara några km in så kör vi på en sten i spåret och slår 
punktering på höger fram hjul. Andra punkteringen i kar-

riären för Niklas!Skadan skedd vi lunkar ut sista km, nu får vi ta resten av dagen som 
träning!Byter hjul på transporten till SS 3.Ramsjöhult, en sträcka som vart med flera 
gånger förr. Mer fart än på tidigare sträckorna, Niklas känner att han börjar lita mer o 
mer på bil. 
Dammet som ligger kvar i skogen ställer till de, svårt att se vägen!När de är ca 2 km kvar av den 7km långa 
sträckan är farten för hög in i ett vägskäl och vi snurrar och fastnar på inner.



Tar oss upp på vägen igen efter hjälp av publiken!Mycket besvikna tar vi oss in 
till servicen. För matuppehåll o översyn av bilen.Nu till dagens slut, bilen stan-
nar på väg ut till SS4!Vi ska ta och göra en felsökning av bilen och sen är det 
bara att komma igen./ Bierally
  
I A-B-förare VOC och Gr F var dom 22 stycken och här åkte Kartläsaren Gus-
tav Sjöman med Jonas Sjöman Flen och dom kom på 10:e plats och var 46,6 
sekunder efter. På 13:e plats kom Torbjörn Westerdahl med Joachim Branzell dom var 58,8 sekunder efter 
och bland B-förarna kom dom 7:a och var 55,5 sekunder efter av 13 B-förare.
Fam Branzell är med Torbjörn Westerdahl.

Vi tackar som vanligt vårat fantastiska serviceteam Master Chef Anders Bergström, Techni-
cal Engineer Patrick Skoglund och ”Prospect” Niclas Skoglund för i dag! En riktigt kul dag 
i rallyskogen med mycket roliga vägar!!! Lite lätt varmt för två korpulenta gamlingar att i 
klädda barbamamma overaller sladda runt kanske. Ingen vinst 
i dag men farten kommer mer och mer, alltid kul att på vissa SS 
slå grupp H bilar 
I C-förare Gr E var dom 10 stycken och här kom Josefine och 
Robert Björling på en 8:e plats dom var 10,58,7 minuter efter, 

men då fick dom punka på SS 2 och fick stanna och byta däck och tappade ca 
8,30 minuter. 

I C-förare 2WD var dom 21 stycken och här vann Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö klassen med 
19,1 sekunder GRATTIS till tredje uppklassningspoängen lika med B-förare.

C6 Rallyteam 
Racerapport från slottssprinten.
Målen för dagen var att vara snabbast på 3/5 ss, vinna klassen och att hoppa längst i klassen på ss5.
Vi klarade alla mål med dagen, vi vann klassen med ca 19 sekunder, hoppade längst och vi tog 4/5 sträckseg-
rar.
Ss1 flöt på bra med körning och läsning.
Ss2 dagens längsta sträcka började bra men vi tappade tid här. Vi gick på för hårt i alla kurvor och fick inte 
till noterna.
Ss3 Bestämde vi oss för att ta i ordentligt och sätter en bra tid för att kunna åka in på service i ledning.
Ss4 en riktig hemma sträcka äntligen var vi där. Vi gick hårt redan från start och många gånger lite för hårt in 
i kurvorna men alla vi känner i Björkvik stod på sträckan så vi var tvungna att ta i och visa vad vi klarar.
Ss5 kort sträcka med stort lyft mot slutet. Ordern va håll inte fullt över lyfter men det är svårt att lyfta foten 
från gasen när man vill flyga längst, men till sist så får Viktor mig att lätta på gasen lite iaf.

På 4:e plats kom Rasmus Carlson med Sam Claesson Grimslöv dom var 58,2 sekunder efter. På 16:e plats 
kom Kartläsaren Håkan Lundqvist med Sebastian Jäderlund Eskilstuna dom var 2,26,7 minuter efter.
I C-förare VOC och Gr F var dom 9 stycken och här kom Claes Claesson med Peter Fritz på en 6:e plats dom 
var 6,53,2 minuter efter, men då har fått 10 transport prickar plus en punktering på SS 2 och fick stanna och 
byta hjul och tappade ca 7 minuter och segern i klassen surt.
Här åkte Gustav Olsson med Carina Stjärnholm föråkare.
Jag vill tacka alla som gjorde det möjligt för mig att åka slottssprinten ingen nämnd ingen glömd jättetack 
Kenneth König med Pernilla Wicktorsson föråkare.



KULLINGSTROFEN HERRJUNGA 4 AUGUSTI
Det var en deltävling i Svenska Rally cupen och det kom 190 stycken och dom hade 3 sträckor, tyvärr fick 
dom stryka en sträcka på grund av brandrisk i torkan. I A-förare 4WD var dom 13 stycken och här åkt 
Kartläsaren Magnus Nilsson med Mikael Hallqvist Finspång och dom bröt efter SS 1. 

MiRo Motorsport

Idag gick det inge vidare, träffade en höbal på ss1. Kylare fick en smäll så fläkten slutade fungera så det var 
bara att kasta in handduken.
 
        

I A-förare 2WD var dom 30 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Nyköping på en 
3:e plats dom var 5,6 sekunder efter och dom blev 6:a totalt 31,8 sekunder efter.

3:a i dagens Kullingstrofé! Vi har gjort vad vi kunnat, men det räckte inte riktigt till idag mot Volvo fantomer-
na Emil och Wall.. nya tag i EMK Kannan! #pirelli#rallyshop #psport #mekopartner 

I A- B-förare Gr E var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med 
Jonas Lindfors Eskilstuna och dom blev 8:a och var 1,01,5 minut efter.
Lindfors Rallyteam

I mål efter dagen med en 8:de placering. Dagen har gått enligt plan och mer utförligt 
om dagen kommer under helgen från föraren. Nu laddar vi om för emk-kannan i Eskilstuna om bara några 
veckor  
 
I C-förare 2WD var dom 14 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö på en 3:e plats 
dom var 13,4 sekunder efter.
Summering från Herrljunga och kullingstrofen.
Ss1 var en smal och riktigt krokig sträcka, vi satt en 3:e tid i klassen och kände att vi kunde åka mycket for-
tare men bilen betedde sig konstigt.
Ss2 dagens längsta sträcka på 8km, vi satsade allt här för att ta igen dom 3 sekunderna vi hade upp till lednin-
gen.
Men med 3 snurrningar och 2 avåkningar så tappade vi ner till en 5:e plats. Vi hade inget fäste överhuvudta-
get pga att däckens blev för varma.
Ss3 gjorde vi så gott det gick för att klättra i resultatet, vi lyckades att köra upp oss till en 3:e plats och var näst 
snabbast på sträckan även fast vi tok missade ett vägbyte och var av vägen.
Vi tackar Bubba och Niklas för servicehjälpen och laddar nu om för SM tävlingen i Hässleholm om 2 veckor.  
C 6 Rally Team.

I Regularity klassen var dom 12 stycken och här åkte Roger och Rose-Marie Andersson och dom kom på 5:e 
plats 4,4 prickar från segern.



KATRINEHOLMS – VECKAN 5 AUGUSTI

Team C 6 visade upp sig nere vid Djulö.
Chefmekaniker Bubba, Förare Kristoffer, Kartläsare Viktor. 

11 AUGUSTI

DRIVERS OPEN
Det var första gången som det kördes Drivers Open i Katrineholm och det kom 10 stycken och dom körde en 
sträcka två gånger och båda tiderna räknades och ett stort tack till alla som var med och hjälpte till på dagen.

Dagens vinnare Robert o Jennifer Björling.

KMK Drivers Open 20180811 Tid i sekunder och tiondel Pl. Nr Namn Bil Regnr Tabell SS 1 SS 2 Tid x ToT 
Tid 
10  Robert Björling  Opel  LAD173  0,96  42,1  41,5  83,6  0,96   80,3 
7  Peter Skoglund  Citroen SBJ855  0,99  41,9  41,4  83,3  0,99   82,5 
1  Jonny Brant   Citroen SBJ855  0,99  42,6  42,0  84,6  0,99   83,8 
9  Lasse Ronvall   Saab AFP536   1,01  43,9  40,2  84,1  1,01    84,9 
8  Mats Karlsson   Porsche LWP160  1,06  41,3  39,3  80,6  1,06   85,4
4  Kim Hast   Toyota TFY750  1,05  42,0  41,2  83,2  1,05   87,4 
3  Mikael Pedersson  Mercedes WRT947  1,04  43,4  41,0  84,4  1,04   87,8
6  Sven Bergström  Mitsubishi POB106  1,05  44,6  42,9  87,5  1,05   91,9 
2  Daniel Pettersson  BMW SXR739  1,08  41,7  40,0  81,7  1,13   92,3 
5  Tim Pettersson  Volvo OYF887  1,02  45,0  44,8  89,8  1,07   96,1 

NYKÖPING 11 – 12 AUGUSTI
Det var en deltävling I Sprintserien som kördes på Björhultsbanan och i Gr E var dom 10 stycken och i 
Omgång 1 kom Pär – Olof Lundin på en 10:e plats han var 8,89 sekund efter och bland B-förarna som var 4 
stycken kom P-O på 4:e plats och var 6,13 sekund efter. 
I Omgång 2 Kom P-O på 10:e plats han var då 9,56 sekund efter och bland B-förarna kom han 4;a och var 
6,35 sekund efter. 

SNAPPHANERALLYT HÄSSLEHOLM 17 – 18 AUGUSTI 
Det var näst sista deltävlingen i SM och JSM och i JSM Otrimmat var dom 12 stycken och här kom 
Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken på en 3:e plats och var 37,6 sekunder efter och 
GRATTIS till 16 JSM-poäng.

Co-driver Olle Erixon
KAOSARTAD START!
Efter kvällens två inledande asfaltssträckor ligger vi på tredje plats i klassen trots två mindre perfekta sträck-
or. På första sträckan missade vi första bromspunkten på blött underlag vilket gjorde att vi fick backa i ett 
vägbyte & tappade minst 5 sekunder. Trots detta hade vi andra tid på sträckan endast 0,2 sekunder efter snab-
baste bil.
På andra sträckan var underlaget torrare & attacken ännu bättre.
Som blixt från klar himmel försvann däremot bromsarna in i ett relativt snabbt vägbytet.
Med 4 låsta hjul kanade vi i sidled innan vi fick stopp på bilen.
Efter starka insatser på kvällsservicen går vi till nattvila med bra känsla i kroppen inför morgondagen.
Med facit i hand får vi vara nöjda trots problemen & imorgon laddar vi om för att attackera på gruset!
Lunchservice efter tre körda sträckor.
Vi är fortsatt på tredje plats efter att ha klättrat till ledning på dagens andra sträcka.
Vi fortsätter åka så hårt vi kan de tre sista sträckorna varav den sista är powerstage för att säkra så mycket 
mästerskapspoäng som möjligt!



BITTERLJUV TREDJEPLATS I SNAPPHANERALLYT 2018!
Efter mycket krigande & en del dikesåka lyckas vi till slut knipa tredjeplatsen i klassen.
Tävlingen igenom har vi haft fart för att kriga om seger men efter smärre bekymmer på vägen åker vi till slut 
över målrampen som trea.
Stort tack till serviceteamet bestående av Dag Lundqvist & Bror Holmstedt som sett till att vi haft en grym bil 
hela helgen!
Nu laddar vi om batterierna inför SM-finalen i Linköping!
 
I Trimmat 2WD var dom 29 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemestö på en 11:e 
plats och dom var 7,17,7 minuter efter men då har dom fått 10 transport prickar plus en punktering på SS 5 
och tappat ca 2 minuter.
Dom första 2 sträckorna började bra idag och vi klättrade i tabellen men på ss 5 så kör vi punka och åker 
med det i ca 5km innan vi bara har fälgen kvar och tvingas stanna för att byta däck. Vi låg på 22/27 plats inne 
på servicen. Men efter service så bestämmer vi oss för att försöka att klättra åter igen i tabellen. Så vi tar i på 
dom sista 3 sträckorna och klättrar till en 11:e plats till sist.
Vi är jätte nöjda men ändå besvikna på punkteringen. Vi hoppas få ihop det till sm finalen också för att se hur 
vi hänger med.
Tack hela service gänget för allt ni gör för oss både på tävling och i mellan. Utan er vore det här helt omöjligt 
att göra. 
Ni är guld värda 

TRENDAB RALLYT NYKVARN 25 AUGUSTI
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 71 startande och dom hade 2 sträckor som dom körde 
2 gånger.
I C-förare Gr E var dom 5 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 4:e plats dom var 1,16,6 
minut efter. 
I A-förare 2WD var dom 8 stycken och här kom Tobias Carneling med Bengt Andersson på en 6:e plats dom 
var 13,7 sekunder efter
I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 12 stycken och här kom Torbjörn Westerdahl med 
Joachim Branzell på en 8:e plats dom var 26,2 sekunder efter.
ToJo Rallyteam  

Vi tackar vårat eminenta service team för i dag!
Som vanligt svårt bortskämda med grillat, sallad, smörgåsar dryck mm
Första sträckan gick riktigt bra med en bra placering i klassen.
Andra sträckan flöt på den också och vi hade en 7 plats i den sammanslagna delen och ledde Grupp F.
3 sträckan gick inte alls bra då vi hamnade långt utanför spår.
Sträcka 4 kändes direkt efter start som om vi hade punktering.
Därav något avslaget tempo först.
Mot mitten av sträckan provade vi att åka fullt ändå och det höll i sig in i mål. Visade sig vara FULLT med 
sten och grus i fälgarna efter ss3 som orsakade skakningarna.
Vi tappade en placering i sammanlagda klassen men kom först i grupp F.
Nu tar vi nya tag inför nästa helg och EMK-kannan!

NORRSPRINTEN GOTLAND 25 AUGUSTI
Det var en deltävling i AN-Trofe´n och DM och det kom 30 stycken och dom hade 1 sträcka som kördes 
3 gånger, I AN-Trofe´n räknas bästa tid av dom 3 sträckorna och DM räknas alla tider. I Ge F var dom 7 
stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland och i AN-Trofe´n kom 
dom på 2:a plats 1,1 sekund efter och i DM vann dom med 2,9 sekunder GRATTIS. 

EMK-KANNAN ESKILSTUNA 1 SEPTEMBER  
Det var en deltävling i Svenska Rallycupen och i 1300 Rallycup och det kom 195 startande och dom hade 5 
sträckor. Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen från KMK som hade SS 1.



I 1300 Rallycup var dom 13 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 4:e plats dom var 
1,57,2 minut efter. På 7:e plats kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Vesa Kujanpää Södertälje dom var 
4,39,5 minuter efter. I A-förare 2WD var dom 30 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nor-
dlund Nyköping klassen med 6,7 sekunder STORT GRATTIS och dom blev 4:a totalt också.
I Klass 4WD Alla var dom 22 stycken och här åkte Kartläsaren Crister Carlsson med Henrik Carlzon Linde 
och dom blev 6:a och var 1,50,0 minut efter och dom blev 9:a totalt också.
Christer Carlsson känner sig glad .

Liten summering från dagen i Eskilstuna o EMK Kannan. 
Det blev en mkt bra dag utan problem. Nya fjädringen fungera perfekt o farten kom mer o mer. Vi blev 6a i 
totala 4wd klassen och bästa B förare och 10a totalt (tror ja) av 200 startande. 
Stort tack till Henrik Carlzon för en Mkt trevlig dag i bilen.
 
I A-B-förare Gr E var dom 9 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med Jonas Lindfors Eskilstuna 
och dom blev 5:a och var 3,37,9 minuter efter.
Lindfors Rallyteam

Då var vi i mål. Slutar 5:a i klassen och farten tillsammans med noterna kommer mer och mer. Fantastiska 
sträckor och en riktigt bra dag i skogen. Som alltid återkommer vi med en mer utförlig rapport om dagen. 
Tack alla som varit ute på sträckorna och hejar på oss! 
Fröken Olsson Motorsport har delat ett inlägg.

Helgen i Eskilstuna bjöd på en fantastisk tävling med underbara vägar. Tuff not-läsning men noterna landa 
där dom skulle och föraren öka tempot allt eftersom så en härlig dag i skogarna!

I B-förare 2WD var dom 28 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan Johansson 
Björkvik och dom blev 18:e och var 2,34,1 minut efter.
I Appendix K var dom 23 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Hult med Björn Ask Nyköping och dom 
blev 3:a och var 49,2 sekunder efter.
I C-förare VOC var dom 16 stycken och här åkte Kartläsaren Mikael Brink med Per Carlsson Ludvika och 
dom blev 7:a och var 2,35,5 minuter efter. Här fick tyvärr Claes Classon med Mikael Widell bryta på SS 4.
I C-förare 2WD var dom 16 stycken och här åkte Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö.

Kristoffer Gustavsson 500m innan v2/kr lucka  Kristoffer Gustavsson 5 fullt in i en h3- var inte det bästa idén 
jag har haft 🙄  

C6 Rallyteam

Summering av dagens tävling är rätt så lätt.
Ss1 sätter vi en kanon tid på, körning och noter funkar klock-
rent.
Ss2 känns jätte bra ända fram tills vi går av vägen och slår hårt 
i dikesbotten där efter blir vi passagerare och vi rullar 3 varv 
innan det tar stopp.
Men vi är inte bittra utan vi kommer igen ändå starkare och med ändå mer vilja.
Tack alla som hjälpt oss att få upp bilen på släppet. 



Hampus Carlsson känner sig nöjd .
En summering av debuten som co driver i rally skogen. Jag åkte co driver med Krister Sköldin som första 
föråkare i en 940 VOC. Det var en mycket rolig upplevelse. Det blev ett par tabbar, men det var första gången 
för mig och det var första gången på 30 år för Krister. Men vi tog oss igenom alla sträckor med små skavanker 
som en liten av åkning på SS2 som slutade med att reg plåten hängde i en skruv resten av sträckan och en 
stund på transporten sen var det en hö bal som var lite fel placerad enligt Krister så den flyttade vi på ett par 
meter på SS5 men då sprack blinkers glaset. Men både jag och Krister tyckte det var en rolig upplevelse för 
vi "var på samma nivå" enligt Krister. Men allt funka bra och detta skulle jag vilja prova fler gånger fast med 
noter. Men den dagen den sorgen. Vill tacka Eskilstuna Motorklubb samt Svenska Rallycupen för en mycket 
bra arrangerad tävling samt Krister som ringde mig 18:15 på fredag kvällen och fråga om jag ville åka med.
 
Sven Karlsson Vi kom runt och uppdraget med ungdomarna väl genomfört. Å sååååååå jävla kul vi har haft i 
bilen, i synnerhet på ss 4 och 5. Mycket bra samarbete mellan Henke och mig hela dagen!!

STRÖMKAREN TROLLHÄTTAN 1 SEPTEMBER
Det var en deltävling i klassiska cupen och det kom 137 startande och dom hade 
6 sträckor. I klass 3 var dom 5 stycken och här bröt Håkan Samuelsson med Åke 
Andersson på SS 4 sedan bilen värmdenöp.
Här kollar chefsmekanikern över bilen innan start.

I Regularity klassen åkte Roger och Emil Andersson men vet inte hur det gick 
tyvärr.

EAST SWEDEN RALLY LINKÖPING 8 – 9 SEPTEMBER
Det var SM och JSM final och det kom 74 stycken och dom hade 10 sträckor 3 på fredagen och 7 på lördagen. 
I JSM Otrimmat 2WD var dom 12 stycken och här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sand-
viken och dom blev 3:a och var 14,5 sekunder efter och GRATTIS till 29 JSM-poäng.

Co-driver Olle Erixon
NATTVILA SOM KLASSLEDARE!
Bra start på tävlingen med nattvila som klassledare efter 2 riktigt bra sträckor medan kvällens sista sträcka 
tyvärr bjöd på ett rejält moment där flertalet sekunder gick förlorade och en framvagn som dessvärre fick sig 
en törn.
Allt är nu lagat av grabbarna på serviceplatsen och imorgon hoppas vi kunna öka!

TREDJEPLATS I EAST SWEDEN RALLY!
Det blev efter hårda fighter till slut en tredjeplats i SM-finalen i Linköping.
På grund av spänningen i fighten om SM-silvret uteblev tyvärr min Facebook-rapportering under lördagen 
vilket jag beklagar men fokus låg helt enkelt på att säkra medalj.
Vi öppnade hårt och fint redan på fredagens tre inledande sträckor och gick till nattvila som klassledare om 
än med bara en halv sekund till tvåan.
Lördagens sträckor bjöd inledningsvis på spöregn och hala leriga vägar.
Vi bemästrade detta väl utan punkteringar vilket många andra i startfältet råkade ut för, bland annat våra 
motståndare om silvret Hampus & Jens Jakobsson vilket gjorde att vi lyckades få en liten lucka till dom.
Någon som däremot åkte riktigt fort i helgen var Victor Karlsson med Jonas Magnér i högerstolen som inför 
sista tävlingen låg fyra i mästerskapet.
De hade en teoretisk chans till silvret även om det då skulle krävas att såväl vi som grabbarna Jakobsson 
skulle bryta.
Efter en kort service efter morgonens tre sträckor väntade rallyts långsträcka på 2,4 mil där vi verkligen åkte 
på så hårt vi kunde för att försöka utmana Jari Liiten/Mikael Kjellgren om segern i rallyt för att öka på våra 
chanser till silvret.
Vi lyckades plocka närmre 8 sekunder på Jari som började morgonen med 3 ruskigt starka sträcktider och nu 
var vi endast ett fåtal sekunder efter inför de 3 avslutande sträckorna.



Sträcka 8 var en kort asfaltssträcka intill serviceområdet där vi tyvärr gjorde ett ganska rejält misstag och 
tvingades backa i ett vägbyte vilket kostade oss cirka 10 sekunder.
Nu var det svettigt i hytten!
Efter sträcka 8 var det lång lunchservice och dags att ladda batterierna.
Här gjorde Dagge & Bror ännu ett heroiskt jobb att se över bilen inför avslutande sträckorna.
Sträcka 9 var strax över milen lång och här skulle vi ta ikapp förlorad tid tänkte vi.
MEN, det som inte får hända händer här.
I min iver över att byta sida i nothäftet lyckas jag få med mig 2 sidor istället för 1 och jag tappar bort mig helt.
I cirka 3 kilometer tvingas Eddie därför åka utan noter medan jag försöker leta mig tillbaka.
Jag hittar till slut tillbaka och vi kan öka tempot mot slutet av sträckan men nu var ÄNNU mer tid förlorad.
Hade jag slarvat bort en SM-medalj för oss nu?
Många tankar hann passera innan vi nådde sista sträckan vilket också var Powerstage där de 5 snabbaste 
tiderna skulle få extrapoäng.
Utan mobiltäckning innan start hade vi absolut ingen koll på hur vi låg till i tävlingen?
Var vi före eller efter Jakobsson?
Hade vi tappat Victor Karlsson också?
Var medaljchanserna över?
Vi bestämde oss för att göra ett riktigt försök på sista sträckan och nu skulle det åkas så det smakade blod i 
munnen!
Fullt ladd från första till sista metern och en andratid på sträckan endast 0,9 sekunder efter Karlsson/Magnér.
Jari Liiten hade vunnit tävlingen, Victor Karlsson blivit tvåa och vi spurtade oss till en tredjeplats i tävlingen.
Efter en lång stund av räknande i bilen på väg till slutmålet kunde vi konstatera att vi lyckats hålla Jakobsson 
bakom oss i mästerskapet och därför också säkrat vår första SM-medalj!
Stor lycka i bilen när grattis-hälsningar och samtal strömmade in och en sjukt magisk känsla att få rulla över 
målrampen inför mängder av folk med vetskapen att vi tagit en andraplats i mästerskapet!
Senare på kvällen väntade prisutdelning och bankett med hela SM-startfältet vilket på söndagen framkallade 
viss huvudvärk.
Nu börjar jobbet för 2019 och vad som väntar då får framtiden utvisa!
Stort tack till alla sponsorer och samarbetspartners som gjort detta möjligt för mig, Eddie och Lundqvist 
Motorsport!
Utan er hade vi inte lyckats göra det vi älskar mest av allt i livet, RALLY!
På återhörande,
Olle Erixon - silvermedaljör!

Här åkte Niklas Solenö med Emil Eklund Sandviken föråkare och dom bröt efter SS 7 sedan ett motorfäste 
gott sönder. 

I Östgöta klassen som åkte bara på lördagen sträckorna 4 till 10 var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren 
Magnus Johansson med Håkan Johansson Björkvik och dom bröt på SS 7 med trasig växellåda. 

RAMUNDERSPRINTEN BRÅVALLA 15 SEPTEMBER
Det kom 46 stycken till start och dom hade 3 sträckor och här åkte Pär-Olof Lundin med Madelene Lundin 
Ramunder föråkare. 



MÄLARRALLYT MALMKÖPING 22 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Svenska Rallycupen och Klassiska cupen och det kom 183 startande och dom hade 4 
sträckor. I KRC Klass 10 82-90 var dom 4 stycken och här vann Ulf Pettersson med Andreas Ekström med 
33,7 sekunder GRATTIS.

CaP Rallyteam
· 
I mål som segrare i mälarrallyt, tack till alla sponsorer och serviceteam samt An-
dreas. 

I Klass 4 WD var dom 19 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med 
Örjan Vahlund Sigtuna.

Christer Carlsson är med Hampus Carlsson och 2 andra.
Summering av dagen i Malmköping Svenska Rallycupen Vi starta i ett lugnt o bra 
tempo med några små misstag på ss1, vi har aldrig åkt ihop innan heller. Ss2 var 
kort o mkt snabb , gick bra, gled ut o slog i vänster bakhjul lite bara. På ss3 gick det 
otroligt bra med allt, tills typ 2 km från mål när bilen börja bli trött o orkeslös, när vi kom i mål o stanna vid 
målbilen så var det mkt kraftig rök utveckling. När vi skulle åka snabbt därifrån kom de fram en och sa att 
de brann under bilen, vi åkte i väg mot Ss4, för att kyla ner allt, när vi kom fram o stanna börja de ryka mer 
igen, snabbt ut o kolla , dags för släckaren nu. Det var grenröret som hade släppt och utlöst brand i höger 
innerskärm mm. Det blev ett trist slut på dagen, men ett jätte stort tack till@orjanwahlund för en mkt rolig 
dag. Stort tack @hampus___carlsson o Gunder o Fredrik Grahn för service assistans i dag . #märstaåkeri 
#märstasvets #björkmansåkeri#levaupptillenstorförebild @ Malmköping
 
I A-förare 2WD var dom 24 stycken och här kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson på en 14:e 
plats dom var 1,33,7 minut efter. På 17:e plats kom Kartläsaren Fredrik Karlsson med Björn Oskarsson Hud-
dinge dom var 2,38,7 minuter efter. Här bröt Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Nyköping på SS 3.

FE-Motorsport
Snabbast in, sämst ut! Vi är ok!!

I A-B-förare VOC och Gr F var dom 13 stycken och här kom Rickard Mossberg med Johan Karlsson på en 
8:e plats dom var 1,27,2 minut efter.

JR Rallyteam känner sig nöjd .
Nu är premiären avklarad det är ca 2.5år sedan vi åkte. Vi började med mycket vilja låg växel o mycket gas, 
vilket resulterade i mycket sladdade med tillhörade returer. Tiderna blev bättre o bättre men det finns mycket 
att slipa på det är svårt att inte köra som med framhjulsdrivet.



Här bröt Torbjörn Westerdahl med Joachim Branzell på SS 1.

  ToJo Rallyteam
Då känner vi att vi kan det här och låter bli att åka mer för i dag!

I A-B-förare Gr E var dom 8 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med 
Jonas Lindfors Eskilstuna och dom kom på 6:e plats och var 2,00,7 minuter efter.

Lindfors Rallyteam
Idag åkte Jonna och jag Mälarrallyt med start och mål i Malmköping. En tävling med ca 200 startande och 
grymt fina och utmanade vägar. Vi har haft en rolig dag i bilen och det är verkligen kul att åka rally. Sträck-
orna bjöd på både snabba vägar, men också väldigt krokiga vägar. Sista sträckan innan mål kändes det nästan 
som om jag skulle slå knut på mig själv så mycket som det svängde.
Vi slutade på en 6:e plats i klassen.
Tack Mikael Aldén för att du ställde upp och körde service till oss!
//Jonas

Fröken Olsson Motorsport har delat ett inlägg.
Ännu en dag avverkad i rallyskogarna. Noterna har funkat bra och vi utvecklas helt klart åt rätt håll.

I B-förare 2WD var dom 17 stycken och här bröt Mikael Gustavsson med Mickael Brink på SS 4 efter en 
avåkning plus att dom fick backa en gång på SS 1 i ett hålnålsvägbyte. 
I Appendix K -81 var dom 8 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Hult med Björn Ask Nyköping och dom 
blev 4;a och var 1,33,2 minut efter men då har dom åkt av en gång,
I C-förare 2WD var dom 15 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Jessica Wahlström på en 3:e 
plats dom var 49,9 sekunder efter.

C6 Rallyteam
Idag kördes Mälarrallyt som ingår i cupen och dagen till ära så åkte vi onotat då Viktor är på bröllop.
Men jag fick med mig Jessica som åkte på en prova på licens. 
Målet var att ta så många poäng som möjligt.
Dagen rullade på bra och vi slutade 3/15 så det är vi nöjda med då vi var dom ända som åkte utan noter i 
klassen.
Tack alla som hjälper oss på något sätt

I C-förare VOC och Gr F var dom 7 stycken och här kom Claes Claesson med  Micke Widell på en 4:e plats 
dom var 44,1 sekund efter men då har dom åkt av på SS 4 och tappat ca 1 minut. 
I C-förare Gr E var dom 5 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 4:e plats dom var 2,45,1 
minuter efter.



RALLY BLEKINGE 22 SEPTERMBER
Det var en deltävling i 1300 Rallycup och det kom 129 stycken och dom hade 4 sträckor. I 1300 Rallycup var 
dom 7 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 3:e plats dom var 2,49,7 minuter efter. 
På 4:e plats kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Vesa Kujanpää Södertälje dom var 3,49,9 minuter efter. 

RALLY GIMMERSTA KATRINEHOLM 29 SEPTEMBER
Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. Det kom 72 stycken och vi hade 2 sträckor 
som kördes 2 gånger.

Andervang spurtade hem Rally Gimmersta.
 Rally Gimmersta avgjordes över fyra sträckor, två som gick dubbelt. Ett högt tempo genom de fyra sträck-
orna på 26,8 km, Katrineholms MK som arrangör med start och mål vid Gimmersta Säteri.

Totalt var det Stig Andervang och co-driver Robin Eriksson med Mitsubishi Lancer EVO8:an i topp på första 
sträckan, vann den före 2wd åkaren Hampus Jakobsson. På ss2 rann tiden iväg för Stig, motorn började blud-
dra när bränslet var på väg att ta slut, de tog sig till mål med tidstapp. Där körde Joakim Längberg upp i topp 
genom sträckseger.

Inför sista sträckan skiljde 0,4 sekund mellan ledande Längberg och tvåan Andervang - men till mål var po-
sitionerna skiftade med 1,1 sekunds marginal, detta trots Stigs visit i björkslyet utanför vägen. I 4wd klassen 
Andreas Pettersson och Jan-Erik Folkesson närmast bakom.

Femma totalt slutar Hampus Jakobsson som nu körde Toyota Corolla med brorsan Pontus i högerstolen, var 
snabbast i b-klassen på samtliga sträckor. Segern i klassen togs 32,8 sekunder före Stefan Hägglöf, upp som 
trea på avslutningen Thomas Bönnemark.

Sjätteplatsen totalt till Jonas Björnvad som vann den tätare A-klassen, där endast 1,3 sekund ned till Per 
Göthberg i en Porsche 911 för appendix K, han petade då ned Magnus Johansson till tredjeplatsen på sista 
sträckan. Som c-förare tog arrangörsklubbens Kristoffer Gustavsson hem segern, var 19,6 sekunder före 
Johnny Ekeflo och med Rasmus Carlson som trea.

Gemensam klass för samtliga Otrimmade bilar i A/B samt C-förare, Andreas Hultström var snabbast av alla 
och tog hem A/B-klassen 1,1 sekund före Rickard Gustafsson. Lars Ohlson passerade Oskar Larsson på den 
avslutande sträckan i jakten om tredjeplatsen.
För c-förarna körde Henri Cedergren hem klassen 17,2 sekunder före Tobias Pettersson Nordwall, ett par 
sekunder bakom Andreas Svensson som trea.

Med prickar och ett rejält tidstapp på ss4 blev marginalen i Ungdomsrally stor mellan de två åkarna, Kalle 
Gustafsson snabbast dagen lång och vinnare före Daniel Suvala.

Här åkte Pernilla Wictorsson med Kenneth König som debutant. 

I Ungdomsrallyt var dom 3 stycken och här åkte Kartläsaren Torvald Lindskog med Barnbarnet Philip Lind-
skog Nyköping och dom bröt på SS 1 med elfel.

I A-förare 2WD var dom 15 stycken och här kom Ulf Pettersson med Christer Carls-
son på en 4:e plats dom var 12 sekunder efter och 9:a totalt.

På 10:e plats kom Kartläsaren Leif Fredriksson med Claes Molin Falun och dom 
blev 10:a och var 57,4 sekunder efter. Här bröt Tobias Carneling med Bengt Anders-
son på SS 1.



Bengt Andersson
Växellåda trasig 300m in på Ss1
 Bengt Andersson
Då slutade 2018 års säsong med trasig växellåda. Det positiva var att jag hängde med 
perfekt i noterna den korta bit vi kom. Anledningen till att vi bröt var mina kallingar. 
I alla de 20 tävlingar jag åkt jag haft mina blå/rödrutiga kallingar från Dressman. I 
morse insåg jag att de inte var tvättade efter Mälarrallyt, det blev ett par blå istället. 
Det funkade inte alls. Men ett stort tack till @carnrally jag har njutit varenda meter vi 
åkt 2018. Även en tacksam tanke till @car0linacarneling för att hon inte gifte sig med 
en fotbollsspelare.

I A-B-förare VOC, Gr F och Gr E var dom 18 stycken och här åkte Kartläsaren Per Allo med Fredrik Eck-
hardt SMK Södermanland och dom kom på 5:e plats och var 30 sekunder efter. På 6:e plats kom Rickard 
Mossberg med Micke Widell dom var 35,9 sekunder efter. På 12:e plats kom Kartläsaren Gustav Sjöman med 
Jonas Sjöman dom var 1,18,0 minut efter. På 17:e plats kom Kartläsaren Hampus Carlsson med Krister Sköl-
din Vingåker dom var 1,39,1 minut efter men då har dom snurrat en gång.

I B-förare 2WD var dom 10 stycken och här kom Lars Lindros med Fredrik Karlsson Nora på 8:e plats dom 
var 3,51,8 minuter efter med då har dom tappat ca 50 sekunder på SS 4. 

I C-förare Gr E, Gr F, VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 13 stycken och här kom Claes Claesson med Peter 
Fritz på en 9:e plats dom var 45,1 sekunder efter. 

I C-förare 2WD var dom 7 stycken och här vann Kristoffer Gustavsson med Viktor 
Niemistö klassen med 19,6 sekunder GRATTIS. På 3:e plats kom Rasmus Carlsson med 
Sam Karlsson Grimslöv dom var 30,2 sekunder efter.  
Här åkte Josefine och Robert Björling föråkare och Jonna Olsson med Viktoria Nystrand 
föråkare men dom snurra en gång. Sven Karlsson med Stefan Gustavsson Björkvik som 
föråkare och Pär-Olof Lundin med Gustav Hartzell Norrköping föråkare. Kartläsaren Johan 
Karlsson med Leif Ramström Västerås åkte av en gång på SS 2 med sin Mustang. 

JR MOTORSPORTPOKALEN STENKULLA 29 SEPTEMBER
Det kom 63 stycken och dom hade 6 sträckor och i A-B-förare Gr F, Gr N 0-1400 och 1300 rallycup var dom 
9 stycken här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland och dom vann klassen med 
6,6 sekunder GRATTIS.  

ROGER ERIKSSONS MINNE FELLINGSBRO 30 SEPTEMBER
Det var en deltävling i 7-klubbars serien som kördes på Kägelbogsbanan 1 sträcka 3 gånger och bästa tid 
räknades det kom 44 stycken. I C-förare VOC och Gr F var dom 5 stycken.

Vilken härlig helg med bara massa rallyåka!
I dag tar jag en 2:a plats i klassen efter fått tokpunka på ss2 o slutar med 7-hundradelar till 1:an.
Tack David för inhoppet i högerstolen. Den här helgen o känslan i kroppen tar jag med mig och de finns mer 
o ge  🙄 🙄 ... nöjd tjej trotts punka o regn på morgonen.
I dag valde vi att i stället för att få pokaler skänka kostnaden för dessa till cancerfonden! #fuckcancer
Tack alla som stöttar o tror på mig:
#adbutikenkatrineholm
#mammapappa

RALLY KILLINGEN KIL 30 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Supercupen och 1300 Rallycup och det kom 112 stycken och dom hade 6 sträckor. I 
1300 Rallycup var dom 7 stycken och här kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Vesa Kujanpää Södertälje på 
en 5:e plats och var 2,33,4 minut efter. 



Banracing
Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni 
åker.

FALKENBERG 7 - 8 JUNI
Egelandmotorsport Blev ett tufft race, slutade 9:a, tror jag låg femma eller sexa efter några varv, då jag fick en 
knuff i höger bak och blev runtvänd,  lyckades snurra ett helt varv och komma igång igen, så jag tappade i 
alla fall inte hela startfältet… men ca 5 – 6 placeringar . Bara ladda för nya tag imorgon igen.
Egelandsmotorsport Ingen bra helg alls.. blev vänd även i race två, i klipet är jag på G att avancera, skall förbi 
Tobias Harrysson när jag får en knuff bakifrån av Nyman, så istället för en 4 – 5 plats så blev jag tvärsist.. 
rasar långt ned i serietabellen nu efter att ha legat 1:a i början av säsongen.
Från att ha lett serien låg jag på en tredje plats inför Semesterracet på Falkenbergs Motorbana. 
 
Det kan såklart vara trevligt att åka till västkusten mitt i sommaren för att köra tävlingbil. Men denna gång 
gick det inte alls bra, i det ena racet fightades jag i toppen när jag fick en smäll bakifrån och snurrade av. Kom 
igång hyffsat fort men fick jaga bakifrån. 9e plats i mål. 
Nästa race påminde om det första, men denna gång blev det en större incident som gjorde att jag for långt ut 
på gräset, och fick nu börja om långt efter de andra. 17e plats. Dessa race blev två att glömma.
 
Richard Eriksson närvarar   vid Västkustloppet® med Michael Eriksson på Falkenbergs Motorklubb.

Ett lyckat Västkustlopp för mig i klassen Classic Racing. Lopp 1 igår gav mig en 3:e plats, lopp 2 idag gav en 
2:e plats. En racehelg jag verkligen är nöjd med då konkurrensen var betydligt tuffare/svårare än tidigare.
Nu bara avvakta Michaels lopp som startar 15.55. Får se om det kan bli en pokal även i klassen SSK 3:A. Blir 
en tuff uppgift då tiderna ifrån gårdagens regnrace ger startspår idag, 16:e rutan av 18 möjliga.  🙄 Men vi
heter ju inte Do Or Die bara för nöjes skull.  Så nu jobbas det febrilt för att ge alla förutsättningar när hornen 
växer ut i loppet, nu jävl... 

En uppdatering, hornen växte ut rejält och Mi-
chael Eriksson gjorde en imponerande insats och 
körde upp sig till en fin 2:e plats. 

Micke 2:a plats   Rille 2:a plats 

RUDSKOGEN NORGE 20 JULI
Det var en deltävling i Time Attack och i RM var dom 24 stycken och här kom Anton Granlund på en 9:e 
plats. På en 15:e plats kom Tony Eriksson. På en 20:e plats kom Björn Jansson. I Klass Club GT var dom 12 
stycken och här kom Anton på en 3:e plats, och på 5:e plats kom Tony, och på 8:e plats kom Björn.

KINNEKULLE 27 -29 JULI
Jens Gustavsson är med Richard Eriksson och Michael Eriksson.
Förmiddagspassen är avklarade, lunchen intagen, bilen har skött sig och fått lite välbehövlig skugga, så nu 
kan grabbarna ge sig ut i värmen under eftermiddagen.



Richard Eriksson
Nu har vi lämnat Kinnekulle Ring och Raceweek. En helg med mycket bra och rolig racing med SSK serien.
Vi kom ner i torsdagskväll, hade friträning under fredagen.
På lördag morgon träning igen för att sen köra kval. Michael Eriksson kvalade in på en fin andra plats i klass 
3 B.  Jag själv kvalade in som etta i Classic Racing.
Idag söndag så var det varsina två race. I race ett tog Michael en fin andra plats och en rejäl putsning av sitt 
personbästa. I race två blev det en tredje plats.
För min del så var det lite tråkigt med några bilar som föll ifrån under träning och kval. Men det hör ju även 
det till i racingen, bilen ska hålla hela vägen till mål. Jag fick till en andra plats i race 1 och en vinst i race 2.
Det mest positiva var att i princip varje träning/kval/heat så bättrade jag också på mitt personbästa.
Nu är bilen lastad, några race ärr har det väl blivit men bilen är i princip helt intakt. Lite kosmetiska justerin-
gar bara till nästa race.
En annan rolig sak som hände var att det kom fram en familj och grabben i familjen tyckte så mycket om vår 
raceVolvo så han hade gjort oss en legomaskot i form av racebilen. 
Se bild nedan på mitten av huven står den fina maskoten.
Ett stort tack till SSK Serien och alla funktionärer för som vanligt en bra ordnad race helg.
Även ett stort tack för helgens mästermekaniker Jens Gustavsson. 

Nürburgring, Tyskland 4-5 AUGUSTI
Carrera Cup Scandinavia Körde en deltävling i Tyskland och det kom 44 stycken och det var 16 stycken från 
Sverige
Nürburgring, Tyskland,  Porsche Carrera Cup Scandinavia, Franck Århage, 
 På träningen fick Franck 12:e tid av 16 stycken Svenskar och av alla Porschear var dom 44 stycken och där 
startade han i 19:e ledet av 22 stycken och i heat 1 bröt han efter 4 varv. I heat 2 stog han i led 20 av 22 och 
blev 36:a 1 varv efter och klassvis blev han 13:e av 16 stycken.
  
Emma Sandin  känner sig beslutsam med Franck Århage på Nürburgring.
4 augusti · Nürburg, Tyskland · 
Vi startade dagen med ett suveränt kvalrace, trea i klassen och Franckputsade ytterligare på varvtiden med 
hela 1.3sek! Med en bra start-placering för race var laddning och förväntan på topp i teamet. Dessvärre avs-
lutades racet redan efter två varv pga lågt oljetryck och dagen resulterade i uteblivna poäng. Race två imor-
gon, ny dag & nya möjligheter.  
Grabbarna fixade lite egen körtid  
Hälsningar från mig på en riktigt, riktigt stor asfaltsplan, 36’ + 

KARLSKOGA 11 AUGUSTI
Det var en 6 timmars race med både ER-cupen och NSHC och dom var 27 stycken 10 stycken från ER-cupen 
och 17 från NSHC, och här kom Lipstick racing på en 20:e plats och var 99 varv efter. Men i NSHC kom dom 
på 13:e plats 79 varv efter och i klass 2 kom dom på 8:e plats av 9 startande.



Racerapport NSHC race 4: Gelleråsen 11 augusti 2018
Första säsongen av Nordic Six Hour Cup för oss i team Lipstick Racing, fjärde av 
fem deltävlingar, idag på NSHC:s hemmabanan på Gelleråsen. Med en lång varm 
avslappnande sommar och semester i ryggen styrde vi upp mot Karlskoga med en 
nyservad och genomgången bil redo att fightas vidare. Startordningen för dagen 
var Hanna – Eeva – Jenny.

Hanna sumerar dagen såhär. “Näst sista racet. Har haft lite att göra när jag varit hemma hos föräldrarna in-
nan tävlingen, upptäcker att jag glömt mobilen när man kommit en bit och bara att vända och hämta den och 
sen stressa till racingbanan i stället för den goda tid man hade innan gör inte saken bättre för uppladdningen. 
Men kom dit till förarmötet precis och hann byta om. Jag skulle ta starten, min första rullande. Gick väl sådär 
kändes lite rörigt och tror det blev omstart då vi gick runt två varv.
Racet flöt på, tills jag vid ett tillfälle fick en bil jämsides in i ”Trösen”. Det blev lite väl tajt och jag tog en smäll 
i höger sida och jag kände direkt att något hände med styrningen. Jag rapporterade in till teamet. Var bara att 
bege sig till depån. Tävlingsmänniska som man är var jag grymt förbannad på det inträffade och kände även 
att det skulle vara så trist om inte de andra kunde köra. Grabbarna i depån löste det som alltid även om ratten 
inte stod helt rätt men det gick att styra bra och hålla rak kurs. Jag kunde fortsätta köra och försökte lugna ner 
mig. När jag för sista gången kört min tid hoppade jag in i duschen för att sedan 
mötas av att vi hade lite problem med bilen. Tyvärr kunde vi inte rulla i mål för 
egen maskin idag utan vi fick se oss besegrade denna gång. Nu ska vi fixa det som 
krånglade och satsa på att kör HELA sista loppet. Vi har bra slagläge för avklara en 
första säsong som team.”
Ja, litet tekniskt problem som såg dramatiskt ut på avstånd uppstod då batteriet sa 
upp verksamheten. Men tack vare snabba insatser från flaggvakt och brandmännen 
blev skadan begränsad och kunde åtgärdas genom några effektiva timmar i garaget.
 
Eeva sumerar dagen såhär: “Utvilad, taggad och förväntansfull inför näst sista tävling på Gelleråsen. Det är 
min andra gång på banan, vilket underlättar lite då man kommer ihåg och lärt sig banan till viss del. Tog ett 
beslut efter förra racet i juni i Falkenberg, att jag måste göra justering i stolinställningen. Stolen längre bak, 
så jag får mer utrymme mellan ratten och mig. Det ledde till att andra muskler både i armarna och ben fick 
jobba, träningsverk hängde i fint i ett par dagar efter racet. En positiv förändring kände jag direkt, jag upplev-
de bättre kontroll på styrningen, balans mellan gaspådrag och inbromsning. Dagen bjöd på fina möjligheter 
till att utvecklas till att ta rakare kurvor, senare inbromsningar m.m. Mitt stora fokus för dagen var att arbeta 
igenom min körstil. Det gjorde jag, däremot svårare att analysera då det behövs nog mer än min egen åsikt. 
Klappar mig trots allt på axeln och nya tag nästa tävling. Tråkigt nog fick vi inte bilen i mål av olika anledn-
ingar. Ja, sånt som händer. När besvikelsen var som ett mörkt moln på himlen, sken solen plötsligt upp. Våra 
mekaniker sa; -”Det här fixar vi”. Vi kämpar vidare och gör det med stolthet.”
Never say die, ge aldrig upp, är ett ordspråk som vi i team Lipstickracing gillar. Det finns inga problem som 
inte går att lösa. I alla fall inte inom racing.
 
Jenny sumerar dagen såhär: “Vår fjärde tävling för i år, vi var 25 startande bilar tillsammans med Er-Cup. 
Så många har vi inte varit tidigare. Så det kändes lite pirrigt innan racet skulle starta, och det var rullande 
start denna gång. Jag var tredje förare, vi har kört denna bana en gång tidigare, så allt kändes bra, vädret var 
perfekt med 20 grader och regnfritt. 
Vi fick lite problem med bärarmen efter en sammanstötning under racet, men en snabb reparation och det 
gick att köra vidare trots allt. Inför sista 40 minuter innan målgång, så fick vi kortslutning i batteriet, och 
bilen ville inte mer och vi kom inte i mål denna gång. Men trots att vår bil inte är den snabbaste i line up, så 
kämpar vi på bra och jag var nöjd med mina varvtider, jag hade en jämn körning. Så inför nästa race har jag 
ett mål, jag ska slå mina tidigare varvtider. Vi kommer igen till den sista tävlingen den 9 september, då laddat 
om och försöker kriga oss till en på en bra placering.”
Ett stort tack till våra samarbetspartners; Katrineholms MK, Yrkesplugget, Tuning Chip , Fi-
ness, Mlimits, Shipman bildelar och Mineva Marketing; med ert stöd når vi hur långt som helst! 
Tusen tack till alla som stöttar och följer oss. Kom ihåg: Vi finns på facebook och Instagram. 



MANTORP PARK 25-26 AUGUSTI
Nu fortsatte serien med två race på Mantorp Park. En bana som brukar bjuda på rolig racing!
Kvalet blev dock mindre roligt med en motor som läckte olja. Det blev endast 3 hala varv innan jag var tvun-
gen att avbryta. Mitt snabbaste varv räckte till 14e tid.
Dags för race med provisoriskt lagad topp på motorn. Det verkade funka, jag kunde köra på i mitt tempo och 
köra om bilar nästan varje varv. Jag tog mig upp på 4e plats när det började läcka olja igen. Lyckades iaf. hålla 
min position in i mål. Kändes helt okej med en bra uppkörning!
Race 2 på Mantorp började också et bra, var direkt med och slogs om pallplatser, men efter några varv 
märkte jag att jag började tappa effekt. Det märktes för väl på den långa dragstrip-rakan. Jag gjorde mitt bästa 
för att hänga med, men tappade från 3:e ner till 6:e plats i mål..
Nu är det endast en tävlingshelg kvar. Om två veckor åker vi ner till den gamla F1-banan Anderstorp Race-
way utanför Gislaved. Det blir kul med en för mig ny bana, men till dess måste motorn i Legenden bytas ut. 
Och hoppas reservmotorn går som den ska. Nu vill jag avsluta säsongen som den började, för tävlingarna i 
sommar har ej gått min väg.
Med vänlig hälsning
Fredrik Egeland #39

KINNEKULLE RING 1-2 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Nordic Time Attack som körde både SM och RM, ch i SM var dom 12 stycken och här 
kom Riza Raif på en 8:e plats och Oscar Henjer kom på 12:e plats.  
I RM var dom 28 stycken och här kom Ville Gustavsson på 5:e plats. På 9:e plats kom Anton Granlund. På 
14:e plats kom Björn Jansson. På 25:e plats kom Tony Eriksson. I Klass Club GT var dom 13 stycken och här 
kom Ville Gustavsson på en 2:a plats och Anton Granlund kom på en 3:e plats, och på 5:e plats kom Björn 
Jansson och på 10:e plats kom Tony  Eriksson.  
I Klass PRO var dom 9 stycken och här kom Riza Raif på en 5:e plats och Oscar Henjer kom på 9:e plats.

Sluttabell SM 18 stycken.
1. Nore Eriksson Vallentuna MK Mitsubishi Lanser 6 165
10. Oscar Henjer  KMK   Audi S2    55
12. Fredrik Nilsson KMK   BMW M3 E 36   49
18. Riza Raif  KMK   BMW M 5    36
Sluttabell RM 35 stycken.
1. Magnus Hedlund Gröndals MK  BMW M3   165
14. Anton Granlund KMK   Mitsubishi Lanser 10  120
21. Björn Jansson KMK   Porsche GT3     84
22. Tony Eriksson KMK   Mitsubishi Lanser 10    75
26. Ville Gustavsson KMK   Mc Laren 720 S    49
28. Jan Åkerlund KMK   Nissan GT-R     38
Klass CLUB GT 17 stycken.
1. Johnny Ellfolk Mantorp MK  Porsche GT3   158
5. Anton Granlund KMK   Mitsubishi Lanser 10  120
9. Björn Jansson KMK   Porsche GT3     84
10. Tony Eriksson KMK   Mitsubishi Lanser 10    75
12. Ville Gustavsson KMK   McLaren 720 S     49
14. Jan Åkerlund KMK   Nissan GT-R     38
Klass PRO-AM 6 stycken.
1. Nore Eriksson Vallentuna MK Mitsubishi Lanser 6  165
4. Fredrik Nilsson KMK   BMW M3 E 36    49
Klass PRO 12 stycken.
1. Håkan Söderström Vallentuna MK Ford Mondeo TTA  150
7. Oscar Henjer KMK   Audi S2     55
12. Riza Raif  KMK   BMW M5     36



GELLERÅSEN
En ”liten” racerapport ifrån helgens SSK tävling på Gelleråsen i Karlskoga.
Äventyret börjar redan på torsdagsmorgon när racebussen inte riktigt är kry. På väg in till Katrineholm så ha-
vererar generatorn och slutar ladda. In med bussen direkt på verkstad. De konstaterar att generatorn har gått 
till de sälla jaktmarkerna. Jakten startar efter en ny generator, finns ingen att uppbringa. Får beskedet att bus-
sen kan lagas i början på nästa vecka. Finns inte på kartan, vi ska ju åka till Gelleråsen. Geniknölarna gnug-
gas, vi kommer fram till att om vi startar elverket och sätter på bussens batteriladdare så får ju bussen ström 
den vägen. Sagt och gjort, funkade utmärkt vi kom iväg som vi skulle och landade på Gelleråsen torsdagkväll.
Fredagen innehöll en frivillig testdag som vi med glädje körde. Testade lite inställningar och däckstryck. Allt 
kändes bra och vi var laddade inför helgens tävlingar.
Som extra grädde på moset så fick Spotify leverera på kvällen i bussen en hel del gammal hårdrock ifrån 
Rainbow som väl som Deep purple, kan man ha en bättre uppladdning?
Lördagen kom, likväl som regnet.   Vi valde att stå över morgonens träning för att vänta ut regnet. Men det 
verkade dock inte ge med sig så vi skor om bilen till regndäck och gör oss klara för kval. 
Jag rullar ut först till kval, jag väljer att köra som om det vore glashalt. Fästet är förvånansvärt bra, nöjer mig 
med det och går i depå, ingen märkvärdig tid är satt, jag fick 6:e tid. Michael Eriksson går ut och gör det 
samma, även han får 6:e tid.
Lagom till lunch har regnet upphört och vi sätter vårt hopp till att det ska bli torr race på eftermiddagen. Vi 
skor om bilen till slicks till mitt första race, en liten chansning då det fortfarande var lite blött. De flesta åkte 
på regndäck vilket gladde mig senare.
Vi åker ut till start, jag blir förvånad av fästet, banan var torrare än vi hade hoppats på. Starten går, inga större 
incidenter. Jag ligger kvar på min 6:e plats. Men känner att jag kan plocka en del placeringar. Jag börjar min 
jakt uppåt i fältet. Lite överilat så kommer jag ifatt en bil på långa rakan på varv 2, får bra fart bakom den 
bilen, viker ut på insidan och ska bromsa mig förbi, hmm här var det blött. Bilen vill inte bromsa som jag vill 
och jag får släppa ut bilen på gräset och botanisera utanför banan. 
Får kontroll på bilen igen och kommer upp på banan men har tappat massor med tid och placeringar. 
Muttrar, nja svär rejält är väl mer med sanningen korrekt. Men men upp igen och gör det bästa av situ-
ationen. Nu startar jakten på riktigt, bil efter bil jagas ifatt och körs om. Min största konkurrent i klassen ser 
jag nån kurva längre fram. Honom vill jag ifatt innan racet är slut. Nu börjar mina däck att verkligen betta i 
bra i den upptorkande asfalten. Jag närmar mig snabbt min konkurrent, kommer lätt förbi honom då hans 
regndäck nu hade gjort sitt, sista varvet innan målgång varvar jag min konkurrent som bara försöker ta bilen 
i mål. Jag vann min klass och var total fyra i heatet, fy fan vilket roligt race.
Michael gör sig klar för start i sitt första heat, starten går och i första böj så blir det väldigt många bilar på 
samma plats, fanns ingen asfalt kvar, blev till att testa fästet i gruset utanför banan. Det väntade resultatet var 
att många placeringar och tid tappades. Men som vanligt växer hornen ut och jakten börjar. Michael låg nu 
6-7 sekunder efter sin klassledare. Varv efter varv förbättras varvtiderna och avståndet minskar. Bara nått 
varv innan mål är det nere i drygt 1 sekund. Tyvärr kommer Michael inte närmare och blir tvåa i heatet.
Nu stressa in, kyla ner bilen och tanka upp den, jag ska ut och åka mitt andra heat om 15 minuter. Ingen 
lunch här inte, trycker i oss coca cola och snickers, borde egentligen bli sponsrade av dem pga vårt stora intag 
av deras varor.  
Nu mitt andra heat, nu är alla taggade till tänderna, solen skiner och banan är nu snabb. Jag fick till en bra tid 
i första racet så jag startar i tredje rutan heat två.
Starten går och jag får till en riktigt bra start, med lite vilja och chansning hade jag kanske kunnat bromsa 
mig upp till andra plats. Men jag vet att den bilen går inte i min klass och är snabbare än mig på banan. Så jag 
bromsar in och lägger mig bakom. 
Får till ett bra tempo och flyt i körningen. Men jag bara väntar på när min konkurrent ska komma flåsandes i 
nacken och köra om mig.
Men varven går och körningen blir bättre och bättre. Några varvningar i slutet gör att en BMW ifrån den 
andra klassen kommer ifatt och vill om. Men jag rätar ut högerbenet lite mer och åker lite defensivt, vill ju 
inte bli omkörd sista varvet, visst har egentligen ingen betydelse då vi åker olika klasser. Men för självkänslan 
viktigt. 



Han försöker överallt och ingenstans att köra om, men lyckas inte och 3 kurvor ifrån mål så bromsar han på 
sig och gör en piruett ut på gräset. Målflaggen faller, jag går i mål återigen som etta i klassen och fyra totalt. 
Min konkurrent i klassen hade inte kommit ifatt mig, jag hade lyckats fått bättre varvtider än honom. Känns 
som en riktigt trevlig fjäder i hatten, det hade jag inte trott, att jag var snabbare än honom.
Glad i hågen in i depån, lämnar över bilen till Michael. Vi hinner se över bilen lite och tanka upp den, sen är 
det dags för dagens sista heat, vilket heat sen. 
Michael blir lite efter i starten, saknas lite maskin i bilen på rakan för att hänga med i den klassen. Men sen 
när heatet väl är igång så kommer varvtiderna. Han kommer ifatt ledaren i klassen som fajtas med två bilar 
ifrån den större klassen.
Många platsbyten sker, riktigt bra racing. Jag står och bara ler vid depåmuren och vet vilken härlig känsla det 
är att sitta i bilen i sådana situationer. 
Några varv ifrån mål så ligger Michael sist i klungan, bilen framför gör en attack framåt, Michael ser sin 
chans byter spår och med ett bra uppställ på bilen så bromsar han sig förbi bägge bilarna i inbromsningen till 
Ejekurvan. Fy fan, årets omkörning, jag får ståpäls i depån. Tyvärr så ett par kurvor längre fram så ger bilen 
bakom Michael honom en tryckare på vänster bakhjul som resulterar i en piruett på gräset. I folkrace termer 
var det en svartflagg för vändning av bil. Men men upp igen och lufsa i mål de sista varven. Det resulterade i 
en andra 2:e plats.
Sammanfattat en riktigt trevlig racing i helgen. Bilen med hem utan större skador. Bägge knivkrängarna bak 
har gått av, obalans i framvagnen, några mindre kosmetiska ärr.
Hem och se över bilen för att helgen vecka 39 köra SSK:s finalrace i Kinnekulle.
Vill återigen tacka SSK och dess underbara funktionärer för en bra genomförd tävling.
Vi ses väl på Kinnekulle??

ANDERSTORP 8 – 9 SEPTEMBER
Legends Cup 2018 – Finalen
Årets säsong avslutades på klassisk mark, nämligen Anderstorps F1-bana utanför Gislaved. En för mig ny 
bana, trots alla år i racingen. 
Sedan förra tävlingen hade vi lyft i reservmotorn, en motor som inte varit i bilen sedan ifjol och som inte är 
lika optimerad. Men med ont om tid mellan tävlingarna var det bara att gilla läget.
Helgen började med fri träning under fredagen, och det känds okej men inte mer. Till kvalet gav jag allt jag 
kunde, men det räckte tyvärr bara till 10e startposition. Ett av årets sämsta kval. I vanlig ordning var det tätt 
uppåt och jag trodde på avancemang i racet. 
Första racet blev en tight historia, jag tog mig uppåt ett par platser och fightades hårt i en grupp om 4-5 bilar 
hela racet. Jag lyckades vara första av oss och gick i mål på 7e plats.
Nästa race – årets sista blev till en början en upprepning av det förra. Men en ”safety car” mitt under racet 
gjorde hela startfältet samlat igen. Dom sista varven blev hårda och jag tog mig upp på en 6e plats innan vi 
rullade i mål.
Säsongen 2018 började precis så bra som jag ville med tre raka segrar och serieledning. Såg fram emot resten 
av säsongen med förhoppning om många pallplatser. Det blev inga fler besök på prispallen även om det fanns 
flera chanser att nå den. Men både incidenter på banan och problem med bilen har satt stopp för framfarten. 
Chansen att nå en pallplats i Legends Cup 2018 försvann nog vid bottennappet i Falkenberg.  
Detta var mitt 4e år i Legends, och det har varit det tätaste och tuffaste år i toppen av Cupen. Därför är jag 
nöjd med att ha klivit överst på pallen och visat att jag kan. Och en 5:e plats totalt i Sveriges största racing-
klass med 60st deltagare är inte fy skam heller. Men som tidigare år har det varit mycket strul med bilen, allt 
möjligt och omöjligt verkar hända med dessa bilar. Och trots massor hjälp av chefsmekaniker Persson, även 
kallad pappa, vill jag nu lägga hjälmen på hyllan. Motivationen och tiden finns inte där för att driva runt 
denna racing-cirkus. 
Nu får 30 års tävlande i först gokart, sen racing,rally och sen racing igen ta en 
paus. Ett stort tack till alla som följt, stöttat och hjälpt mig på olika sätt.
Ingen nämnd ingen glömd heter det ju, men jag vill ändå rikta ett extra stort 
tack till först o främst min far. Tack för alla tusentals timmar du lagt ner under 
åren. Och tack till Peter Ljungqvist Bygg & Schakt, Stefan Söderström Form-
betong, Gustaf Dahlqvist AD Butik/ Ljuddämparservice, och Conny Karlsson 
Wingtop för att ni funnits med under alla år.



KARLSKOGA 9 SEPTEMBER
Söndag 9 september gick finalen av staplen i Nordiska sextimmars cupen, NSHC. 
Vår första säsong tillsammans som ett team. Att vi tog en total fjärdeplats i NSHC-
Champion (flest varv oavsett klass) och en tredje i klass 2 är över all vår förväntan. 
Tillsammans med våra fantastiska Sponsorer; Yrkesplugget, Tuning Chip, Finess, 
Mlimits, Shipman Bildelar och samarbetspartners; Katrineholms Motorklubb och 
Mineva Marketing har vi nått såhär långt från scratch. Målsättningen för 2019 är 
klar – Lika kul, Lika bra och Bättre! Och ett stort Tack till Dig som följer oss, era 
hejarop och gilla betyder så mycket för oss!
/Eeva, Hanna & Jenny 

RUDSKOGEN NORGE 9 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Porsche cup och det kom 21 stycken i Race 1 där Frank Århage kom på 15:e plats och 
han var 39,167 sekunder efter
I Race 2 var dom 19 stycken och här kom Frank på en 12:e plats och var 29,585 sekunder efter. 

MANTORP PARK 22 SEPTEMBER
Franck Århage  är på STCC 2018 Final | Mantorp Park på Mantorp Park.
 
Säsongsavslutning i Porsche Carrera Cup. Bästa poäng-skörd kom denna helg. Vi 
har haft en uppåtgående trend under de senaste racehelgerna och landar slutligen på 
en total 6:e plats. Fart finns för topp tre. Med detta i åtanke laddar vi om för ett tufft 
2019. Vi hoppas att våra sponsorer hänger med ytterligare ett år. Passar samtidigt på 
att tacka för ett bra 2018. Uffe på Katrineholms Hyrmaskiner, Stefan på Form & Be-
tong samt Palle med teamet på Bilteknik i Katrineholm. Vill även riktat ett stort tack 
till Er som stöttat oss på plats och hemma med livestreaming.  🙄 På återseende 2019

DOD Racing har delat ett inlägg.
En racerapport ifrån finalracet på Kinnekulle
Richard Eriksson   är på SSK-finalen 2018.
Idag hemkommen efter SSK finalrace på Kinnekulle Ring.
En finalhelg som kantades av lite lathet och snålhet. Vi valde tidigt att våra däck fick duga till ett race till trots 
de var nära på slut. Hjulvinklarna och annat funkade ju förra racet, borde ju även funka detta race. Vilket det 
lyckligtvis gjorde. Vi avstod fria träningen på fredagen för att ha nått kvar av däcken till lördagens träning, 
kval och race. Vaknar upp till en iskall lördag, frosten har lagts sig över Kinnekulle.
Vi försöker väcka upp racebilen ifrån sin iskalla nattsömn. Går inte riktigt som planerat, bilen vill absolut inte 
starta. Jag drar slut på två startbatterier. Bilen vill inte starta, den bara retas och hostar lite.
Det blir ”några” svordomar och funderande på hur vi ska lösa bekymret, för om en halvtimme ska jag ut på 
banan och träna.
Passande så kommer det banfunktionärer förbi då i sin bogserbil, jag stoppar dem och ber dem om lite 
draghjälp. Som vanligt som med alla funktionärer och organisation på SSK så sa de, självklart hjälper vi till. 
Bilen knuffas ut ifrån depåplatsen, häktar på bogserlinan och börjar bogsera. Jag släpper kopplingen och 
bilen startar direkt.
Jag bugar och bockar, tackar funktionärerna för deras ovärderliga hjälp.
Nu håller vi tummarna att bilen kommer att starta hela dagen. Vilket bilen självklart gör, bilen var bara lite 
kall och kinkig på morgonen.  
Nu klär jag på mig racekläderna och ger mig ut på träning. Det är bara nån plusgrad i luften, banan är såååå 
kall och hal. Jag tar det lugnt några varv försöker få upp lite värme i däcken. Jag sitter och fryser i bilen då 
friskluften är lite väl frisk nu på morgonen.
Tiden räknas ner och varven går. Bilen känns lite understyrd efter borttagen krängningshämmare där bak. 
Körningen känns lite fyrkantig men bilen går riktigt bra återigen.
Nu är träningen över, jag rullar in till depån. Jag tyckte träningen gick så där, jag frågar bror Michael Eriksson 
om han hade sett nån tid. Men som vanligt på Kinnekulle så är mottagningen på telefonen låg.



Jaja, skit samma vi kan kolla det sen.
Vi tankar och gör ordning bilen för Michaels kommande träning. Men jag är lite nyfiken, hämtar min telefon 
och tittar på mina varvtider, Whaoo..... personbästa med 4 tiondelar till 58.12, för en kantig körning på trä-
ningen. Nu känns kylan inte så kall längre, fan vad kul.... personbästa..
Michael åker ut på sin träning, tyvärr kortvarig då en AC Cobra tappade ”fotfästet” och åkte av banan och 
kramades lite med räcket. Som tur var så blev det bara lite skador på bilen, chauffören var oskadd.
Nu var det dags för mig att ge mig ut på kval. Kvalet går bra, jag blir kvaletta i min klass Classic racing och 5 
totalt. Sen är det Michaels tur, han blir också kvaletta, i sin klass 3B, 10:a totalt, han sätter även personbästa 
med 4 hundradelar till 56,61.
Nöjda med kvalen var det dags att ladda upp med lite mat, idag fanns det pasta och köttfärssås, perfekt för oss 
elitidrottare att ladda med pasta.  
Nu är det dags för säsongens sista race. Starten rullar sakta iväg, startbilen kör knappt i styrfart, hmm blir 
svårt att få till en start i denna fart. Startbilen släpper oss och vi går sakta mot startljusen, farten ökar lite. 
Passar mig bra hittar ett bra varv på tvåans växel. Strax innan start sänks farten igen jag måste bromsa och i 
samma ögonblick går starten. Hmm ingen bra start, men men jag håller min placering. Vi kommer ett halv-
varv, då börjar det regna. En spännande upplevelse, kalla slicks och regn, ingen bra kombo. Känns som om 
bilen har punka, finns inget fäste alls. Vi alla halkar runt och försöker att ta oss framåt. Många herrejösses up-
plevelser men jag klarar mig, regnet försvinner lika snabbt som det dök upp. Nu börjar bilen styra dit jag vill. 
Tyvärr klarade inte alla av halkan, några bilar halkar av och det kommer ut en safetycar.
Nu krånglas att till lite, då både ledaren och 2:an hade krokat ihop och hamnat av banan och brutit racet. 
Detta har inte safetycar nån koll på, totalt kaos på banan när safetycar vinkar förbi bilar och inväntar ledaren 
som de tror leder, ja ni förstår kaoset, ingen visste nått.  
Till slut får jag grönflagga och racet fortsätter, jag går all in och ger fullt igen. Men snart kommer jag ifatt le-
darna som inte ännu fått nån grönflagga. Jag bromsar in och funderar, har jag missat nått.... Vi kommer fram 
till huvudposteringen, grönflaggan viftas ihop med skylten last lap. 
Nu sätter vi alla fart igen, det blir trångt in i kurvan under bron, jag sick sackar mig fram mellan några bilar. 
Måste bromsa in för att inte köra in i ledar bilarna. Detta medför en dålig kurva och fart, jag tappar en placer-
ing. Men men varvet går och jag tar mig i mål som 4:a i loppet och vinnare i min klass.
Något förvirrad över kaoset under loppet så åker jag ändå nöjd med racet till depån för att lämna över bilen 
till Michael.
Michael gör en tajt bra start. Han drar sakta men säkert ifrån sina konkurrenter i klassen. Tyvärr blir racet lite 
i tomma intet, konkurrenterna i klassen hänger inte med och Michael hänger inte med bilarna i den snabbare 
klassen 3C. Michael matar ner varven och innan målgång har han varvat en konkurrent och tar bilen i mål på 
en säker första plats i klassen.
Nu är säsongen över för 2018.
Det som kvarstår är finalfesten på Folkparken i Götene. Många förare och funktionärer samlade och äter en 
god middag i glatt sällskap.
Michael och jag som rookies detta år i SSK-serien har lyckats ta bilen i mål alla race under 2018. Många top-
placeringar belönas på finalfesten med lagerkrans och en stor pokal (se bild på mina fina priser) då Michael 
vann serien för klass 3B och jag vann serien för Classic racing.  
Väldigt nöjda med årets säsong åker vi nu hem för att se över bilen och titta på olika alternativ till nästa års 
säsong.
Vi tackar återigen hela SSK seriens stab för en riktigt bra och trevlig säsong. Utan er och ert engagemang 
skulle det aldrig funka, ett stort tack till er alla.

MINIMOTOR VALLA 4 - 5 AUGUSTI
I helgen kördes det minimotor på Valla banan och ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade under 
helgen. Det kom förare från Sverige och Norge och det kom ett 40 tal och det var en RM-tävling. 



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

MOTALA FESTIVALEN MOTALA 17 – 21 JUNI
Utan KMK startar inte Motalafestivalen för startplattan sköts av Mikael Eriksson med flera.

Tisdagen den 17 juni
Det kom 141 startande i 4 klasser och i senior klassen var dom 59 stycken och dom 30 bästa gick till finalda-
gen och här kom Patric ”Putte” Björling på en 55:e plats med 2 poäng och det krävdes 8 poäng för att gå 
vidare, i första heatet blev han på körd så en drivaxel gick sönder och han blev 5:a. I andra heatet blev han 
bromslös så han åkte av och slog bort ett hjul.
I junior klassen var dom 23 stycken och dom 12 bästa gick vidare och det krävdes 8 poäng för att gå vidare 
till finaldagen och här kom Jonatan Sjöstedt på en 22:a plats med 2 poäng och i första heatet snurra han och 
kom på 5:e plats och i andra startade han inte.

Onsdag den 18 juni
Det kom 151 startande i 4 klasser och i Veteran klassen var dom 27 stycken och dom 18 bästa gick vidare till 
finaldagen, här kom Kenneth König på en 26:e plats med 2 poäng och det krävdes 7 poäng för att gå vidare, i 
första heatet kom han 5:a men han sköt en värmeslag som sitter under grenröret så han bröt och starta inte i 
andra heatet.

KVÄLLSRACE VINGÅKER 27 JULI
Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. Det var kvällstävling och det kom 65 stycken 
i 3 klasser och det var 138 anbud på 27 bilar och det var mycket folk som var och tittade. I junior klassen var 
dom 7 stycken och här kom Jonatan Sjöstedt på en 7:e plats och han kom i sina heat 3:a ej ej och fick 4 poäng 
och det krävdes 7 poäng för final.
I senior klassen var dom 36 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 22:a plats han kom i sina heat 
5:a, 3:a och 5:a och fick 8 poäng och det krävdes 11 poäng för B-final och i heat 1 hade han bränsleproblem 
plus att han blev vänd en gång och i heat 3 fick han stanna en gång för sikten på rutan plus att han blev av 
med bilen på anbud mest anbud 18 stycken.
I Dam – Veteran klassen var dom 22 stycken och här kom Jonna Olsson på en 4:e plats i A-finalen GRATTIS.

Fröken Olsson Motorsport
Då va denna kväll över.. 
Heat 1-kände inte igen bilen riktigt. Dog vid växling men sluta 3:a. Efter hjälp med justeringar så gick de bät-
tre. Heat-seger i andra och tredje gjorde att jag gick som 4:a in i A-finalen. 
Tog mig ut som tredje bil i A-finalen och kriga och jaga, fick en observationflagg så försökte mig på en riktig 
pansarladdning och gå om på yttern men lösgruset o för lite ork i maskin gjorde att jag sluta 4:a i A-final. 
Helt ok men inte hundra nöjd.
Tack alla Goa som bidraget och varit med och hejat och stöttat, de betyder massor! 
En extra stor kram till dig Sara som tyvärr fick en ambulanstur i dag snart är du på banan igen!!!

På 14:e plats kom Dave Irving han kom i sina heat 3:a, 3:a och 5:a och fick 10 poäng och det krävdes 12 poäng 
för B-final.



KISA 18 AUGUSTI
Det var en deltävling i Milimets cup och i Damklassen var dom 22 stycken och här kom Jonna Olsson på en 
16:e plats med 9 poäng och det krävdes 11 poäng för B-final.

Fröken Olsson Motorsport
Vill börja med och lyfta Isabell Söderlund Anne-Elise Söderlund & Göran med meckare. Stort tack för all 
hjälp under dagen   ni är bara bäst!! När man åker själv på tävling så står de redo och backar upp och hugger i 
när de behövs. Stort stort tack hela teamet!!  
I övrigt så är en heldag i en slalombacke ganska lätt summerad.. när de andra tog svarta backen tog jag den 
röda...  
Svår bana där de va smalt och otroligt svåra omkörningsmöjligheter med rejäl uppförs-
backe och nedförsbacke. Starten va dagens viktigaste.
Heat 1 sluta 5:a. Heat 2 sluta 3:a. Heat 3 slutar på 4:de. Årets sämsta resultat men de är 
bortspolat o längtar redan till nästa tävling.
Nu siktar jag framåt med rally och emk-kannan den 1/9.
Tack alla som hejar o stöttar!!

FALKÖPING 25-26 AUGUSTI 
Det var en tvådagarstävling i Falköping och i Seniorer framhjulsdrivet åkte Patric ”Putte” Björling och han 
kom i sina heat på lördagen 2:a, 2:a, 4:a och 1:a och har 20 poäng hittils och i 3:e 
heatet blev han på körd bakifrån utan åtgärd se bild.
På söndagens heat kom han på 5:e plats efter att var inblandad i en startsmäll och 3:e 
plats och fick 26 poäng och missade finalen pricis. 

FALERUMSBACKEN FALERUM 26 AUGUSTI
Det var en backtävling och det var halt och spårigt i backen och dom körde på ett par 
tunnor på vägen upp och i Seniorer bakhjulsdrivet var dom 29 stycken och här kom 
Daniel Wadman
på en 16:e plats och i Veteran klassen var dom 18 stycken och här kom Standley Eriks-
son på en 17:e plats.

TROLLÅSEN VINGÅKER 9 SEPTEMBER
Putte segrare i Senior klassen GRATTIS.
Det var 5:e deltävlingen i Mlimits cup och det kom 116 stycken i fyra klasser och ett 
stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. Det var 180 anbud på 37 
bilar och det var mycket folk och tittade.
I Junior klassen var dom 20 stycken och här kom Jonatan Sjöstedt på en 12:e plats 
han kom i sina heat 4:a, 3:a och 3:a och fick 11 poäng och det krävdes 12 poäng för 
B-final. 
I Senior klassen var dom 55 stycken och här vann Patric ”Putte” Björling A-finalen 
GRATTIS och han kom i sina heat 1;a, 2;a och 1;a och fick 19 poäng. 
I Veteran klassen var dom 18 stycken och här kom Dave Irving på 18:e plats han 
kom i sina heat Bröt, Ej Start och Ej start. 

CROSSKART
NYKÖPING 22 SEPTERBER
Det kom 21 stycken i Xtreme 750 klassen och här kom Christer Book på en 21:a plats 
han kom i sina heat 5:a, 5:a och Bröt och fick 4 poäng och starta ej i C-finalen. 



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.

SM VECKAN HELSINGBORG 3 JULI
Mille Johansson Racing
Idag har vi haft tidskörning och kval. Dagen började riktigt tungt i tidkörningen då karten bara sög fast i 
asfalten. Vi kom in som 19e av 28 inte riktigt vad vi hoppas på.
Kval 1 startar på pl 19 kör upp till pl 17 direkt hamnar i en krock med flera kartar kommer ut ur krocken 
som 27a. Vi kämpar på och når i mål som 19e igen.
Kval 2 vi startar 19e och nu stämmer körning och kart riktigt bra. Mille gör en kanon körning och går i mål 
som 9a, och av dom som kom imål så hade Mille 6 e bästa tid 🙄 .
Imorgon Förfinal och sedan på em final som sänds på sbfplay.se 

Mille Johansson Racing
Mille startade finalen men kände direkt att ngt var fel på karten, han körde bara några varv och gav upp. 
Det visade sig att ramen blivit krokig efter smällen i förfinalen. Här ser ni Energy Italiens meckar som 
hjälper oss hitta felet.
Det har varit en mkt lärorik helg, en besviken chaufför men vi får ta med oss att vi har fart att fajtas top 10 
placeringar i SM
 
 Granfors Karting
SM i karting! 
Joel provar en Tony kart i OK junior och Linus rattar sin Energy i Junior 60!
Joel kvalade in som femma av 28 i ett startfält med flera internationella toppförare! Fantastiskt bra.
Linus missade tidskörningen med en kart som inte gick och fick starta sist i sina heat 
Joel slutade 5:a och 8:a i sina heat men då en slarvig mekaniker  (pappa) inte hade koll på motorn så blev 
han diskad i ena heatet Linus körde upp sig från 27:a till 13:e respektive 11:e plats i heaten och kommer 
starta från 10:e plats i förfinalen i morgon.
Joel startar på 18:e plats i sin förfinal!
Vi håller tummarna 
 
Noah Eriksson Karting
SM/RM 2018: Det blev en 5:e plats i Svenska Riksmästerskapet i J125 i Helsingborg. Stort Tack till Jimmy 
Gunnarsson och alla som stöttat oss. Grattis till alla pristagare.
Vincent Karlsson kom på 21:a plats i Junior 60 klassen.

MKR 5 JÄRFÄLLA 4 – 5 AUGUSTI
Det var femte deltävlingen i MKR-serien och i Micro klassen var dom 26 stycken och här kom Dante Johans-
son på en 6:e plats i förfinalen och i finalen kom han på 10:e plats. 
I Junior 125 klassen var dom 27 stycken och här kom Noah Eriksson på en 6:e plats i förfinalen och en 3:e 
plats i finalen. På 17:e plats kom Johan Ekroth i förfinalen och 19:e plats i finalen. På 26:e plats i förfinalen 
kom Gustav Ekroth och på 23:e plats kom han i finalen.
A-s Benny Ekroth
Det gick framåt för båda grabbarna i helgens race på Järfälla. Johan hittade ny fart och det mesta stämde för 
honom, förutom vädret.
Kom som bäst 17/27 i ett av heaten men var helnöjd i det stora hela.  
Gustav kämpade också på bra, men på grund av vädret blev det några 360 och körningar på gräset. Trots det 
hängde han med bra. Största förlusten var när bakhubben släppte från drivaxel i finalen och han vid sidan om 
fick se sina kamrater ta målflagg. Men han var ändå nöjd med sin insatts under dagen.  
Idag får de vara på sina älsklingsposteringar: lapppojke och flaggvakt.  



Gustav                   Johan
På 27:e plats både i förfinalen och finalen kom Agnes Wendelin. 
I junior 60 var dom 19 stycken och här kom Linus Granfors på en 3:e plats i förfinalen och en 5:e plats i fina-
len, På en 11;e plats i förfinalen kom Vincent Karlsson och i finalen kom han på 6:e plats. På 7:e plats i förfi-
nalen och finalen kom Noam Fältskog. 
Mille Johansson Racing
Vi hade farten från början och var 3a på första träningen med 0,061 sek till 1an, på träning 2 så kom jag 4a. I 
tidskörningen fick jag inte till något bra varv men jag blev 3a iallafall. Startade 3a i första heatet och tappade 
jag ner till femte i starten men kämpade upp mig till en fjärde. I heat 2 så låg jag 3a sen blev jag omkörd så 
jag låg fyra sen så gjorde jag ett misstag och tappa ner till femte plats. I förfinalen så startade jag 5a och gick 
i mål som 5a. Innan finalen började det att regna och vi gick ut på i princip helt nya regndäck och jag fick 
inget fäste alls så jag tappade ner till 10e plats men jag körde upp mig till en 9e plats på sista varvet. Tack alla 
sponsorer som gör detta möjligt och tack till JB Racing för hjälpen.
I OK Junior var dom 6 stycken och här kom Joel Granfors på en 4:e plats i förfinalen och en 5:e plats i finalen.

LINKÖPING 8 AUGUSTI 
Linköping Karting klubb arrangerade kvällstävling, Vincent blev sugen på att 
åka dit o köra lite. Bra träning, kul arrangemang med härliga människor. Det 
blev en 2a plats för Vincent efter otroligt snabba Alexander Spetz. 
Granfors Karting är på GTR Motorpark.
 
Joel testkör Aquila Synergy.  Oj, vilket leende han har av att köra racerbil.  

Jörgen Toresten Vart finns detta?
Joakim Granfors Gröndal utanför Eskilstuna.
Jörgen Toresten har vi i sverige nåt liknande koncept? detta är ju danskt. dem är kanske ute och promotar i 
landet
Joakim Granfors Jörgen Toresten jo, dom vill som jag förstår tillsammans med sbf införa en instegsklass i 
Sverige för räserbil, lite åt formelford hållet. Verkar vara ganska billig att köra.
Joakim Granfors Avsikten är att denna serie ska köra i Sverige nästa år.
Joakim Granfors såg på deras sida att den cupen landar på drygt 140 tusen plus moms. För en säsong
Jörgen Toresten Joakim Granfors åfan. Låter grymt intressant ju. Passar nog min grabb bra tror jag
Joakim Granfors Ja, om man hyr bil och inte gör något själv. Köper man en bil så är det små driftskostnad-
er, 3 set däck och 300 l soppa ska räcka för en säsong, bromsarna håller ca 5 år sa han 
Jörgen Toresten Ja. För vad jag förstod, så fick man "hyra" bilen en säsong dock utan mekaniker  



MKR 6 KATRINEHOLM 18 – 19 AUGUSTI
Katrineholms Motorklubb
En grymt bra Kartinghelg är över   
Stort Grattis till alla snabba förare, unga som gamla 
Och ett JÄTTETACK till alla fantastiska funktionärer som vart igång från tidig morgon till kväll i flera dagar  
 
I Micro klassen var dom 29 stycken och här kom Rasmus Amren 7:a av 12 i Second Chance.
Patrik Johansson

MKR 6 på hemma banan Valla, idag har Dante kört i Micro och har haft placeringarna kval 1 pl 2 kval 2 pl 3 
förfinal pl 3 och final pl 5 en bra dag fart mässigt men Dante tappade lite på slutet. Dante är besviken men vi 
är glada över farten som fanns över dagen. 

I Junior 60 var dom 12 stycken och här kom Noam Fältskog på en 10:e plats i förfinalen och i finalen kom 
han på 6:e plats.

Vincent hade det lite tuffare, ingen riktig speed i bilen och med det lite uppgiven efter tävlingen. Han fun-
derade länge om han kanske skulle köra MKR tävlingen i valla (idag söndag) vilket han bestämde sig för att 
göra imorse kl 06.00 trots att vi kom hem vid midnatt. Började ungefär som vi slutade i Kristianstad med 
dålig fart, motorn började även misstända på tidsträningen och det blev byte av motor o farten var tillbaka - 
från 10e plats i förfinalen till 5e, låg 3a i finalen men kom i mål på en hedrande 4e plats.
Många mil och många varv denna helg, men så roligt och lärorikt.
 
Mille Johansson Racing
Mkr 6 Katrineholm racerapport!
Lite sen,,
Dagen började bra med att jag var snabbast på båda träningarna. Jag kom 3a på tidskörningen. Jag låg tvåa i 
första heatet tills på sista varvet då jag tappade ner till 4:e platsen. Samma sak i andra heatet, jag kom ut som 
2a i starten och låg det på första varvet sen så blev jag omkörd och låg 3a och sen lite senare i heatet blev jag 
omkörd och kom i mål som 4a. I förfinalen startade jag 4a och kom ut ur starten som 4a, jag låg på den plac-
eringen hela heatet och gick i mål på samma placering. I finalen startade jag 4a och kom ut i starten som 6a 
men körde upp mig till en 5e placering. Han som var 3a låg och stängde så 4an och 5an inte kom om men sen 
så kom 4an om och stack för att han som låg 3a hade fullt upp med att stänga för mig. Sedan var det fight om 
fjärde platsen, när jag körde om körde han om i nästa sväng fast jag var mycket snabbare. Jag körde om han 
på sista varvet i sista svängen men han hade ett högre drev så han accelererade snabbare så han tog mig med 
6 hundradelar över mållinjen.
Jag slutade på en 5e plats.

Patrik Johansson är på MKR6 på Valla Raceway - Banan.
 Dante körde under söndagen även i Junior 60 samma klass som Mille. Dante kommer att byta klass till nästa 
år så vi ser detta bara som träning, Dante gjorde det riktigt bra trots att det är betydligt starkare motorer. 
Dantes uppgift var att förbättra sina tider för varje pass och strunta i placeringarna, vilket han gjorde under 
dagen. Han var som bäst 5/10 delar bakom snabbaste och han slutade 7a i finalen. Bra kämpat Dante  🙄 .

I Junior 125 var dom 23 stycken och här kom Noah Eriksson på en 5:e plats i förfinalen och en 3:e plats i 
finalen.

A-s Benny Ekroth
Efter en vecka med stenhårt arbete för att förbereda årets kartingtävling på hemmaplan, var det så äntligen 
dags i söndags för själva racandet. Förmiddagen gick bra för båda grabbarna och Johan Ekroth blev lite väl 
het och fick några bestraffningar mot sig i form av tidstillägg.



På eftermiddagen blev heaten lite stökiga med en hel del knuffar på varandra.
I finalen låg båda grabbarna bra till i början, men efter en ful bredsida av en konkurrent så gjorde Gustav Ek-
roth en 180°och tog sig ut i gräset för att inte störa för resten. Men sen var det bara att bryta då täten närmade 
sig fort. Tråkigt. Men det blev till slut en 18/24. Johan kämpade vidare och slutade 16/24.
Vi får vara nöjda med resultaten med tanke på att uppladdningen inför dagens tävlingar, som vi skrev tidig-
are, bestått av förberedelsearbeten från tidiga morgnar till sena kvällar i över en veckas tid.
Vi är så stolta föräldrar att ni ställt upp och fixat allt så bra utan minsta gnäll . Ni har verkligen ställt upp för 
att få till en så bra tävling som möjligt. 

I Second Chance var dom 6 stycken och här kom Johan Ekroth på en 4:e plats och Agnes Wendelin kom på 
5:e plats.
Agnes kom i förfinalen på en 21:a plats och i finalen kom hon på 19:e plats.

KRISTIANSTAD 17 -19 AUGUSTI
I OK Junior åkte Joel Granfors och i förfinalen blev han avknuffad och sedan fick han svartflagg och uteslöts 
efter en diffus förklaring.
I Junior 60 åkte Linus Granfors och han blev 12:a i finalen. 

MKR 7 1 – 2 SEPTEMBER
Patrik Johansson
Grym dag tråkigt slut, MKR 7 började fantastiskt 2a i bägge kvalen, 3 a i förfinalen, startade 3 a i finalen 
ledde finalen efter första varvet, blir omkörd och indtridens hetta missar Dante 
gulflagg och kör om i kamp om tredje plasten blir direkt svartflaggad  🙄 men grymt snygga fighter idag och
han har kört grymt bra hela dagen. 
På 28:e plats i förfinalen kom Rasmus Amren och i finalen kom han på 24:e plats.

I Junior 60 var dom 18 stycken och här kom Noam Fältskog både i finalen och förfinalen kom han på 4:e 
plats. 
På 5:e plats i finalen kom Vincent Karlsson och i förfinalen kom han på 8:e plats. 

Mille Johansson Racing
Mkr 7 Södertälje racerapport!
Dagen började med att jag var 4a på båda träningarna, det gick lite bättre i tidskörningen och jag kom 3a. 
I första heatet låg jag 1a men sedan så tappade jag placering efter placering och slutade 4a i mål. I heat 2 så 
startade jag 3a och låg 3a ut ur första svängen och sedan var det fajt om 3e platsen men jag slutade 4a i mål 
där med. Startade 4a i förfinalen och kom 4a i mål. I finalen startade jag 4a och hängde på trean och min plan 
var att köra om på sista varvet men då så var han snabbare och jag tappade lite och gick i mål på en fjärde 
plats men jag fick frontbumpern intryckt ”frontfairing” så 10 sek+ då jag blev 6a totalt.  

Noah Eriksson Karting
MKR 7, Södertälje, igår. Det blev en 1:a plats.
Tack till Parolin Teamet för superb support, och stort tack till alla som hjälpte till när 
karten ej ville starta             

A-s Benny Ekroth
Tävlingen gick bra för båda grabbarna, de utvecklades 
mycket i körteknik. Att vi sedan inte fick upp farten med-
ans ledargruppen i stället körde riktigt fort, så blev de av 
vinkade på 20:E resp 22:a plats. Johan Ekroth blev lite sur 
på sig själv då han satsade för mycket i en kurva och kom ut i gräset = tappade 
en placering. Annars gjorde de sitt allra bästa och vi är nöjda med dagen.
En spännande dag då flera syskon körde mot varandra.



GÖTEBORGS STORA PRIS GÖTEBORG 1 SEPTEMBER
Granfors Karting
Göteborgs Stora Pris  
En bra dag för teamet när både Joel (OK Junior) och Linus (Junior 60) kom på sjätte plats i sina klasser.
Joel trodde på en pallplats i finalen då han visat bra fart i heaten, men hårt krigande på banan gjorde att han 
tappade tid på täten och fick nöja sig med en sjätteplats.
Linus har haft en stabil dag och låg mellan 4:a och 7:a i alla heat och avslutade finalen med en sjätte plats.
Stora fina pokaler fick de med sig hem.  

MKR 8 RASBO 15 – 16 SEPTEMBER
Noah Eriksson Karting
8:e och sista deltävlingen i MKR Serien slutade med en 4:e plats.
Det blev till slut en 3:e plats i totalen. 
Stort Tack till alla samarbetspartners, och stort Tack till Jimmy Gunnarssonoch Alex Kiss i Parolin Teamet för 
bra support under året. 
Grattis till alla vinnare och pristagare.

A-s Benny Ekroth
Dagen startade med en halkig morgon pga regnskurar på morgonen. Det gick bra för Johan Ekroth under 
tidskörningen. Gustavs lagring i hjulhubben gick sönder på höger fram under tidskörning en, vilket result-
erade i att han blev stående utan hjul vid sidan av banan.
Under första kvalet för Johan sprack drevtrumman samt att främre drevet tog slut totalt. Han var lyhörd för 
ljudet och bröt redan innan start. Tur man har fler. Det andra kvalet gick bra. Gustav körde så gott han kunde 
under båda sina kval.
Men det räckte bara till en B-final som resulterade i en 39:e resp 41:e plats av 44 åkare. Det 
gick inte att få till det bättre, trots alla försök att hitta fart. Trist men så blev det. 
A-s Benny Ekroth

Två killar som äntligen fick ta emot en pokal efter alla tävlingar. Pokalen gällde slutresulta-
tet för hela mkr-seriens slutresultat. Gustav Ekrothhamnade på 19:e plats totalt och Johan 
Ekroth på 18:e av totalt 27 deltagare under serien.

I Micro klassen B-final var dom 10 stycken och här kom Rasmus Amren på en 6:e plats.

Mille Johansson Racing
I helgen kördes årets sista MKR tävling i Uppsala/ Rasbo, det började dåligt med att jag ramlade med cykeln 
på fredagsmorgonen när jag och Dante skulle ut och kika på banan. Fredagsträningen gick bra och jag hade 
andra tid. På söndagen så gick det fortare, jag började dagen med att snurra på första träningen och det tig 
lång tid att få ut karten på banan så jag hamnade långt bak tidsmässigt. På träning 2 så gick det bättre och 
jag var jag snabbast. I tidskörningen så kom jag 3a för jag har alltid haft problem med nya däck på den här 
banan. I första heatet så startade jag 3a och kom ut ur första svängen som 2a och gick i mål på placering 2. I 
heat 2 så startade jag 3a och jag kom 3a men en framför fick bestraffning på 10 sek för tjuvstart så jag kom 2a. 
I förfinalen startade jag 2a och låg 2a innan de snabba kom bakifrån och jag tappade en placering och sedan 
på sista varvet i sista svängen så blir jag tryck bakifrån och tappar en placering. I finalen startade jag 4a och 
jag kom ut ur starten som 6a men gick upp på femteplatsen direkt i nästa sväng. De 3 första framför hade 
stuckit en liten bit så jag valde att ligga bakom 4an och köra om på näst sista varvet vilket jag också gjorde.
4a i tävlingen
5a i totala mkr-serien
Tack Emil Skärås för meckandet och JB Racing för allt stöd detta år. Nu blickar vi framåt i karriären och 
kliver upp ett steg till storkart och OKJ. Nästa tävling blir Sverigecupen i Linköping och efter den Grande 
finale i Kristianstad.
 



Patrik Johansson är på Kartingtävling - MKR 8 & X30 Seriefinaler på Rasbo MK Karting.
Dante kämpade hårt i helgens MKR tävling likaså final i MKR 2018, det började med att motorn inte star-
tade innan start på söndagsmorgonen, så vi fick springa och låna en av Tegnelius Motor, stress mecka ihop 
den för att hinna med, endast 15 min kvar till start. Det gick bra i första träningen med fjärde tid i stenhårda 
Junior 60. Tidskörningen gick helt ok med en 11 e tid. Bägge kvalen var Dante lite het och fick bestraffning 
för frontfaring + 10 sek vilket resulterade i start position 17 i förfinal som oxå blev startpositionen till fina-
len efter några snurrningar på banan. Finalen startar 17 och mål som 12a. Nästa race för Dante blir Sverige 
cupen i Linköping. Tack Tegnelius Motor för hjälpen & JB Racing för supporten under hela helgen.

 I Junior 60 var dom 20 stycken och här kom Linus Granfors 5:a i finalen och 3:a i förfinalen. På 7:e plats i 
finalen kom Noam Fältskog och 6:a i förfinalen. På 11:e plats i finalen kom Vincent Karlsson och 7:a i förfina-
len.

I Ok Junior var dom 6 stycken och i finalen vann Joel Granfors GRATTIS och han kom 3:a i förfinalen.

Slutresultat lag 18 stycken.
1. SMK Västerås    358
5. Katrineholms MK    348
Micro 45 stycken tog poäng.
1. William Palm  SMK Västerås  894
9. Dante Johansson  KMK   802
21. Rasmus Amren  KMK   494
Mini 40 stycken tog poäng.
1. Junior Jonsson  Linköpings MS 885
33. Elias Swahn/Kienzle KMK   115
Junior 60 26 stycken tog poäng.
1. Teodor Ödmark  Södertälje KRC 893
4. Noam Fältskog  KMK   851
5. Mille Johansson  KMK   851
7. Vincent Karlsson  KMK   824
10. Linus Granfors  KMK   717
19. Dante Johansson  KMK   255
Junior 125 54 stycken tog poäng.
1. Joel Ededahl Rasbo   MK   879
3. Noah Eriksson  KMK   870
18. Johan Ekroth  KMK   668
19. Gustav Ekroth  KMK   666
28. Agnes Wendelin  KMK   410
OK Junior 9 stycken tog poäng.
1. William Karlsson  KAK Motorsport 739
3. Joel Granfors  KMK   583

KRISTIANDSTAD 18 -23 SEPTEMBER
Granfors Karting
Vi kör VM i karting!
Officiella träningarna har börjat, tidtagningen hittar ni påhttp://www.cikfia.com/…/ok-junior/results/result/
fifth/day/…
Kl 13:50 är tidskörningen 



Granfors Karting
En fantastik tidskörning av Joel i sitt första VM!
5:a i sin grupp och runt 20:e totalt i världens hårdaste motstånd.
Känns redan som en seger 🙄 näst bäste svensk efter den suveräne Dino Beganovic som toppade listan!

Granfors Karting
Dagens Warmup gick bra, snabbast av alla 117 förare 

Granfors Karting
Joel 4:a i dagens första VM kvalheat!
Så jävla bra! 
 
Granfors Karting
Bakslag 
Kom en regnskur innan heatet, vi som inte har en separat regnkart meckade om till blött. Men så slutade det 
1 min innan grinden stängde så nästan alla körde på slicks utom vi och 4 till. ”Best of the rest” vart vi men 
det blev såklart en bottenplacering, men vi kämpar på!

VM är över. Joel slutade 38:a av 117 startande. Det blev en tävling med en bakbunden arm, i form av att inte 
ha en regnkart tillgänglig. Snabba väderbyten och ett sista heat där Joel blev avknuffad i första böj, gjorde att 
vägen till final blev för svår. Trots det slutade han bara några ynka poäng från finalplats. 

Trots våra begränsade resurser visade Joel att han kan vara med och slåss med de snabbaste i världen. Nästa 
gång vi kommer till en så här stor tävling kommer vi att vara bättre rustade. 

SVERIGE CUPEN LINKÖPING 29 -30 SEPTEMBER
I Junior 125 klassen var dom 26 stycken kom Gustav Ekroth på 21:a plats i finalen som han bröt efter 9 varv 
och i förfinalen kom han på 24:e plats där han bröt efter 7 varv. På 23:e plats i finalen kom Agnes Wendelin 
och hon bröt efter 6 varv och i förfinalen kom hon på 25:e plats där hon bröt efter 4 varv. På 26:e plats i fina-
len kom Johan Ekroth efter att han inte åkt 1 varv och i förfinalen kom han på 23:e plats där han bröt efter 9 
varv.
I Junior 60 var dom 17 stycken kom Linus Granfors både i finalen och förfinalen på en 2:a plats. På 5:e plats i 
finalen kom Dante Johansson och han kom på 15:e plats i förfinalen. 

I OK Junior var dom 9 stycken och här vann Joel Granfors finalen och blev 2:a i förfinalen.

Granfors Karting
Seger i Sverigecupen för Joel i OKj!  Linus tvåa i Junior60! 
Bortsett från lite däckbrydderier i förfinalen för Joel så dominerade han hela da-
gen.  Linus gick in som ohotad på andra plats efter snabbe Teodor Ödmark. 
Skön avslutning på säsongen för Joel och Linus kör sista tävlingen i Västerås nästa 
helg

I Formel Classic var dom 8 stycken som körde uppvisning och här åkte Gunnar 
Dagberg och Ola Wendelin. 



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 DECEMBER

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


