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ÅRETS KARTLÄSARE 2018
Olle Erixon Katrineholms MK

Specialpris
Viktor Niemistö Katrineholms MK

Tävlingar 2019
13 Juli   Slottssprinten   Eriksberg
3-4 Augusti  MKR-serien Gokart  Valla

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

ÅRSMÖTE 2019 ÄR DEN 11 FEBRUARI

Hej alla motorvänner
Nu är året 2018 slut och rackarns vad vi har varit aktiva i många sammanhang. 
Våra tävlingar andras tävlingar osv. 
Under nästa år så kommer vi ju att minska våra arrangemang men det vet nog de 
flesta om.
Det kommer att bli ett annorlunda år kalla det för ett viloår eller utvecklingsår. 
Jag tror att det kommer att bli bra i framtiden.
Jag hoppas på att den nya ”utvärderingsgruppen” kommer att hitta på många nya 
inriktningar som vi sen kan fullfölja och utföra på samma gamla bra vis som vi 
kan.
Jag vill passa på att önska alla er ett GOTT NYTT MOTORÅR och god lycka i 
era åtaganden, själv så kommer jag att backa tillbaka vid nästa årsmöte så jag hoppas min efterträdare blir en 
mycket mer aktiv och hungrig ordförande än vad jag har varit under ca 15 år. Ni förstår att jag tycker det är 
degs för nytt blod.

Ha det gott alla så syns vi där ute
Med vänlig hälsning Micke Hellberg



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

MANTORP 6 OKTOBER
Det var en deltävling i Mellan Svenska Långlopps Serien och det kom 27 stycken team och dom körde ett 8 
timmars race och här kom Team SEV på en 10:e plats och dom var 38 varv efter, och i klass 3 kom dom på 6;e 
plats av 18 stycken. 

Slutställning i totala cupen där 35 stycken tog poäng.
1. Team 86 Swedfarm Racing  Seat cpracer  1799
16. Team SEV    BMW E36  934.7

Slutställning klass 3 där 24 stycken tog poäng.
1. Team 86    Seat   1575.9
10. Team SEV    BMW   934,7

Slutställning Mantorp cup där 33 stycken tog poäng.
1. Team 86    Seat   854
9. Team SEV    BMW   658

Slutresultat i Supermoto Open klass där 40 stycken tog poäng.
1. Daniel Christensen  Stenungsunds MS KTM  312
23. Dennis Gustavsson KMK   KTM   33

DOD Racing 
Nu börjar säsong 2019 att klarna. Nu har klartecknet kommit för vår regeltolkning.
Säsong 2019 kommer vi att starta upp igen i SSK-serien vilket vi är väldigt glada för. En serie vi verkligen 
trivs i.
Vi kommer att köra i SSK klass 3A och 3B. Den tidigare trotjänaren nedan som gav oss målflagg och topplac-
eringar i alla lopp under 2018. Samt även klass segrar i både SSK Classic racing och SSK klass 3B under 2018 
kommer att pensioneras och ge plats för en ny turbomaskin.
Ska bli en spännande utmaning, vi ser verkligen fram emot säsong 2019.
Vi hoppas att vi ses på banorna 2019. 

MANTORP PARK 3 NOVEMBER
Mikael Leppänen är med Mikael Eriksson och 4 andra på Mantorp Park.
Landskampen Sverige-Norge skrotbilsrace i Lördags. 6 timmar full fart med bil 
för 2000kr begagnade däck, ny olja och bur och bälten. Det är är massor med 
kul på hjul per krona. Sen att vi vann mot Norge och blev 23:a av 49 är heller 
inte fel.



RACERHISTORISKA CUPEN 2019
16 Mars  Årsmöte    Jönköping
13-14 April  Testhelg    Kinnekulle
10-12 Maj  Historisk Meeting   Kinnekulle
14-16 Juni  Velodromloppet   Karlskoga
5-7 Juli   Svensk Sportvagnsmeting  Knutstorp
23-25 Augusti  Mantorp Classic Festival  Mantorp
20-22 September Falkenberg Classic   Falkenberg
 

Lipstickracing
Nästa säsong lurar äntligen runt hörnet, och vi längtar ut på banorna igen. Tredje på plats 2018 NSHC kl.II 
var en bra start - Nästa år satsar vi ännu hårdare. Vill du vara med och stötta Sveriges snabbaste långlopp 
tjejteam till pallplats 2019? Hör av dig! 

Kalender STCC 2019
Datum   – Bana    – Tävling
03-04/5   – Knutstorp   – Premiären
01-02/6   – Anderstorp    – Sportbilsfestivalen
14-15/6    – Skellefteå    – Midnattsolsloppet
13-14/7   – Falkenberg   – Västkustloppet
17-18/8   – Gelleråsen Arena  – Kanonloppet
07-08/9   – Jyllandsringen  – Jyllands Grand Prix
04-05/10   – Mantorp Park  – Grande Finale

SSK-SERIEN 2019
Preliminär kalender 2019
Datum  Tävling   – Bana   Klasser
13-14 april Testhelg   – Kinnekulle 
4-5 maj SSK 1 (Vårracet)  – Mantorp  SSK (I MK Skandias regi)
10-12 maj RHK    – Kinnekulle  RHK, Legends
24-26 maj SSK 2    – Kinnekulle  SSK, SPVM
12-14 juli SSK 3    – Falkenberg  SSK deltar i Västkustloppet
26-28 juli Raceweek   – Kinnekulle  SSK, övriga klasser meddelas senare
6-8 sept SSK 5    – Gelleråsen  SSK, övriga klasser meddelas senare
27-29 sept SSK 6    – Kinnekulle  SSK, övriga klasser meddelas senare
12 okt Mek- och sponsorsdag  – Kinnekulle 

NORDDIC SIX HOURS CUP 2019
Preliminär Kalender 2019
22 April  Kinnekulle Ring 6 tim (annandag påsk)
4 Maj   Karlskoga 6 tim (lördag)
2 Juni   Falkenbergs Motorbana 6 tim (söndag)
10 Aug  Karlskoga 6 tim (lördag)
21 Sep   Karlskoga 6 tim (lördag)



Lipstickracing  är på Öppet Hus Yrkesplugget Bromma på Yrkesplugget.

Idag är det öppethus inför gymnasievalet hos vår sponsor #yrkesplugget i 
Bromma. Här utbildas morgondagens bästa personbilstekniker.

Kalender 2019
Porsche Carrera Cup Scandinavia 2019
• 3-4 maj:   Ring Knutstorp
• 18-19 maj:   Rudskogen Motorsenter, Norge
• 1-2 juni:   Scandinavian Raceway, Anderstorp
• 14-15 juni:   Skellefteå
• 17-18 augusti:   Gelleråsen Arena, Karlskoga
• 13-14 september:  Rudskogen Motorsenter, Norge
• 4-5 oktober:    Mantorp Park

Porsche Club PCS Racing Sweden
Datum som är klara för 2019.
WarmUp och licenskurs Gelleråsen 14 april
Mantorp 27 april
Kinnekulle 6 juni (inte 100% klart)
Gelleråsen 5-6 juli
Mantorp 7 september



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

Nyköpings folkracetävling sista i Mlimits cup. 
Patric Björling vann första Rulla i andra ej start i tredje.
Daniel Wadman 2:a i första Trasigt styrstag i andra ej start i tredje.

Slutställning i Mlimits cup seniorer där 185 stycken tog poäng.
1. Antonio Westerberg  MK Kinda   108
25. Patric Björling   KMK    37
57. Daniel Wadman   KMK    21

Slutställning Damer där 63 stycken tog päng.
1. Therese Westerling   MK Kinda  103
24. Jonna Olsson   KMK    17
27. Malvina Magnetoft  KMK    15

Slutställning Veteraner där 38 stycken tog poäng.
1. Börje Adamsson   MK Ramunder 115
25. Dave Irving   KMK    17
29. Standley Eriksson   KMK    15
 
Slutställning Juniorer där 61 stycken tog poäng.
1. Wilmer Westerling    MK Kinda  119
24. Jonathan Sjöstedt   KMK    21



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.

HÖSTRUSKET VÄSTERÅS 6-7 OKTOBER 
I Junior 125 var dom 30 stycken och i finalen kom Gustav Ekroth på en 26:e plats där han bröt efter 13 varv, 
och i förfinalen kom han på 27:e plats. I finalen bröt Johan Ekroth på första varvet och i förfinalen kom han 
på 26:e plats. 

I Junior 60 var dom 13 stycken och här kom Linus Granfors i både finalen och förfinalen på en 2:a plats,

Patrik Johansson Hälla Gokart.

I helgen körde Dante höstrusket i Västerås. Det var hans fjärde tävling i nya klassen J60.
Dante hade bra speed hela dagen, 3a på tidskörningen, 3a bägge kvalen, 3a i förfinalen med väldigt bra speed 
då han verkligen utmanade snabba klubbkompisen Linus om andra platsen.
I finalen låg Dante trea när han gör ett litet misstag och glider av banan med halva karten vilket gör att han 
tappar ner till femteplats, han försökte att ta tillbaka tredje platsen men han var alltför frustrerad så han 
överkör och hittar inte rätt fart igen han går i mål som femma. Dante är otroligt besviken men vi är nöjda 
över farten



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

MÖLNDAL 8 SEPTEMBER
I Regularity klassen var dom 14 stycken och här kom Roger och Rose-Marie Andersson på en 4:e plats. Dom 
var bästa svenska bil för dom hade tre Norska före sig. 

KILLINGEN KIL 30 SEPTEMBER
I Regularity klassen var dom 11 stycken och här kom Roger och Rose-Marie Andersson på en 5:e plats. 

RIKSPOKALEN ÖREBRO 6 OKTOBER
Det var en deltävling 1300 rallycup och VOC-serien och klassiska cupen och det kom 203 startande och dom 
hade 3 sträckor. I Ungdomsrally var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Torvald Lindskog med Philip 
Lindskog Nyköping och dom blev 8:a och var 2,45,5 minuter efter. 
I 1300 rallycupen var dom 11 stycken och här kom Andreas och To-
bias Abrahamsson på en 5:e plats dom var 1,06,0 minut efter. Här åkte 
Kartläsaren Magnus Nilsson med Vesa Kujanpää Södertälje och dom 
kom på 10:e plats och var 5,11,3 minuter efter, men då har dom varit 
ute på ett gärde och vänt plus att dom rulla på SS 3 och tappade ca 3,20 
minuter,
I A-förare VOC var dom 17 stycken och här kom Rickard Mossberg med 
Johan Karlsson på en 13:e plats dom var 1,22,5 minut efter. 
I B-förare VOC var dom 15 stycken och här åkte Kartläsaren Niklas 
Solenö med Marcus Jansson Örebro och dom kom på 12:e plats och var 
2,25,5 minuter efter.

SLUTSTÄLLNING I SUZUKI CUP DÄR 27 STYCKEN TOG POÄNG.
1, Robert Andersson    Eskilstuna MK  356,81
4. Andreas Abrahamsson  KMK   238,78
 
SLUTSTÄLLNING I VOC SERIEN SOMMAR.
C-förare där 50 stycken tog poäng.
1. Marcus Persson   Åmåls MK  Volvo 940 119
43. Claes Claesson   KMK   Volvo 240  10

SLUTSTÄLLNING SVERIGE SERIEN.
A-förare där 37 stycken tog poäng.
1. Lukas Kindgren   Åtvidabergs MK Volvo 940 142
29. Rickard Mossberg   KMK   Volvo 940  14
C-förare där 53 stycken tog poäng.
1. Marcus Persson   Åmåls MK  Volvo 940 144
51. Claes Claesson   KMK   Volvo 240   5



18-10-06 KAK introducerar ett antal nyheter inför 2019
KAK introducerar ett antal nyheter inför 2019 års upplaga av KAK Midnattssolsrallyt i syfte att ytterligare 
befästa tävlingens inriktning som Sveriges största och ett av Europas finaste historiska rallyn.

" Åldersgräns för förarna i Historic Rally införs vilket innebär att föraren måste senast under tävlingsåret fylla 
40 år eller vara äldre. För kartläsaren gäller ingen åldersgräns.
" Tävlingen kommer endast att vara öppen för 2-hjulsdrivna bilar tillverkade tom 1990.
" Teknisk kontroll av deltagande bilar kommer att utföras i större omfattning i syfte att säkerställa överen-
stämmelse med aktuell HTP-handling (Historic Technical Passport) och efterlevnad av Appendix K.
" Tävlingen kommer att genomföras 10-13/7 2019.

KAK inför förändringarna i syfte att möjliggöra att fler historiskt intressanta bilar anmäls till tävlingen och 
därigenom bidrar till en förstärkning av rallyupplevelsen för både publik och deltagare. KAK Midnattssolsral-
lyt fokuserar på de historiska bilar som deltog i det ursprungliga KAK Midnattssolsrallyt åren 1950-1964 och 
de rallybilar som kom att utvecklas under 1960-, 1970-, 1980- och 1990-talen. 
KAK Midnattssolsrallyt ska erbjuda deltagare, publik och partners en unik upplevelse av klassiska rallybilar 
på fina rallyvägar under säkra förhållanden. Deltagarna ska erbjudas en trevlig samvaro med god mat i en 
anda av nostalgisk motorsportkultur där helhetsupplevelsen tillsammans med tävlingsmomentet utgör den 
klassiska Midnattssolsrallyandan.
Tävlingsorten för 2019 kommer att meddelas så snart beslut har fattats

Rallyhistorik
KAK Midnattssolsrallyt är Sveriges, och ett av Europas största rally för historiska tävlingsbilar, Appendix K. 
Tävlingen kördes i sin ursprungliga tappning mellan 1950 och 1964. Sedan 2006 körs KAK Midnattssolsrallyt 
som en historisk tävling med två huvudklasser: Historic - tävlingsbilar i full fart, och Regularity - rallyinspir-
erade standardbilar som ska hålla en snittfart om 50km/h.
KAK Midnattssolsrallyt 2019 körs den 10/7-13/7 och är öppen för tvåhjulsdrivna bilar byggda 1990 eller 
tidigare (Historic). Rallyt följs främst av en stor nationell publik men har också under åren väckt intresse in-
ternationellt. Världs-, Europa- och Svenska mästare samt flertalet internationella tävlanden kommer att delta 
i tävlingen. 

SOCKNA RUNT KOLSVA 6 OKTOBER
Det slutade med att Roger och Rose-Marie Andersson, Katrineholms MK genom sin femteplats i tävlingen 
samlade så mycket poäng att de blev riksmästare.  

KUMLASPRINTEN GOTLAND 13 OKTOBER
Det var en deltävling i AN-Trofen och det kom 33 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid 
räknades. I Gr F var dom 9 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Mikael Buskas Gotland 
och dom blev 2:a och var 0,2 hundradelar efter. 

TROLLÅSEN VINGÅKER 13 OKTOBER
Det var en funktionärsdag på Trollåsen där det kördes med Rallybilar, Folkracebilar 
och Crosscart.
Crister Nystrand är på Trollåsens Motorområde.

Klart trevlig o bra Bilsport/funktionärsdag på Trollåsen som vi avslutade med Grill-
buffe’ - hann med ett pass vid grillen, helgrillad fläskfilé o kryddiga korvar satt som 
en smäck 



Rally Sweden Historic, 2 dagar, 8 sträckor och 14 mil.
 Under måndagen presenterade Rally Sweden planerna för nästa års VM rally, senare under dagen presen-
terades också planerna för Rally Sweden Historic 2019 som nu körs för 6:e gången. De tävlande i historiska 
bilar kör under fredag och lördag, totalt 60 mil varav närmare 14 mil utgörs av specialsträckor!
Såväl start som målgång sker vid serviceplatsen i Torsby. Precis som för VM tävlingen öppnar anmälan den 
14:e december och stänger den 15:e januari! Det handlar om FIA Appendix K klassade bilar med HTP han-
dlingar och maximalt 50 tävlande i historiska delen. De tävlande väntas också ges möjlighet för rekognoser-
ing under torsdagen!
Någon tidsplan för Historic är inte presenterad, men högst troligt handlar det om Hof-Finnskog, Svullrya, 
Röjden och Torsby under fredagen. En fortsättning med Rämmen, Hagfors, Vargåsen och Torsby Sprint 
känns helt trolig, en bana som skulle ge 138,21km, passande nära de 139km som anges i den första informa-
tionen kring tävlingen!

Fredag:
SS 2; Hof-Finnskog 1, 21,26km.
SS 3; Svullrya 1, 24,88km.
SS 4; Röjden 1, 18,47km.
SS 8; Torsby 1, 9,56km.

Lördag:
SS 9; Rämmen 1, 23,00km.
SS 10; Hagfors 1, 23,40km.
SS 11; Vargåsen 1, 14,21km.
SS 16; Torsby Sprint, 3,43km.

Rally-SM
Fredrik Grahn, KAK Motorsport, gör en full SM-satsning nästa år med sin Ford Focus WRC. I högerstolen 
Christer Carlsson, katrineholmaren som därmed fortsätter i rally istället för att bli sporter i rallycross.
Bilden är från när Fredrik totalvann LBC-Ruschen. #rallysm #fredrikgrahn#christercarlsson
 
SLUTSTÄLLNING I 7-KLUBBARS SERIEN 4WD TOG 14 STYCKEN POÄNG.
1. Johan Åkesson   Gnesta MK  64
10. Emil Carlsson   KMK   16

A-FÖRARE 2WD TOG 34 STYCKEN POÄNG.
1. Antti Johanesson   Eskilstuna MK  68
22. Tobias Carneling   KMK   12

C-FÖRARE 2WD 30 STYCKEN TOG POÄNG.
1. Stefan Andersson   Västerås MS  86
6. Kristoffer Gustavsson  KMK   25

A-B-FÖRARE VOC, GR F OCH GR N TOG 24 STYCKEN POÄNG.
1. Joakim Ellner-Landberg  SMK Södermanland 94
19. Torbjörn Westerdahl  KMK    8

C-FÖRARE VOC, GR F OCH GR N TOG 31 STYCKEN POÄNG.
1. Rickard Frisk   SMK Sala  58
12. Jonna Olsson   KMK   20
28. Claes Claesson   KMK    2

GR E ALLA TOG 28 STYCKEN POÄNG.
1. Fredrik Wistedt   Skutskärs MS  90
16. Josefine Björling   KMK   14 



FINALSPRINTEN ESKILSTUNA 20 OKTOBER  
Det var finaldagen i Eskilstunas sprint cup och det kom 87 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och alla 
tider räknades.
I ungdomsrallyt var dom 4 stycken och här åkte Kartläsaren Torwald Lindskog med Philip Lindskog 
Nyköping och dom kom på 2:a plats och var 16,6 sekunder efter.
I Gr E klassen var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med Jonas Lindfors Eskilstuna.

Lindfors Rallyteam är med Jonna Olsson och Jonas Lindfors
Jaa! Vi tog hem segern i Eskilstuna Sprintcup!
Men det satt hårt inne. Vi slutade på en sjätteplats i Finalsprinten efter att 
ha kört punktering på första rundan och tappat 17 sekunder. Trots detta 
räckte det till seger i cupen med 2 poäng.
Var taggad och laddad innan start idag och allt kändes bra! Tyvärr miss-
bedömde jag fästet i en asfalts högersväng, vi gled ut och tog stöd i grusval-
len. Detta gjorde att vi slog punktering vänster fram. Men vi hade en rolig 
dag trots allt och de två sista åken gick bra!
Nu laddar Jonna och jag för marknadsnatta utanför Linköping nästa helg som blir sista tävlingen innan 
vinteruppehållet.
//Jonas
I A-förare 2WD var dom 22 stycken och här åkte Tobias Carneling med Bengt Andersson och dom kom på 
17:e plats och var 30,9 sekunder efter.’
Tobias Carneling
Det var ju kul det här I lånad bil jag bara kört på vanlig väg så kändes det väldigt avigt i första åket och min 
körstil funkade inte jättebra. La om körstilen, och justerade bromsvågen och gjorde ett andra åk jag är rätt 
nöjd med. Skulle försöka ladda i sista omgången men då var fötterna tillbaka i FWD igen och vänsterfoten 
hann inte med kopplingen med kärringstopp i hårnål som följd. Slutar på en blygsam 17:e plats men resulta-
tet har ingen betydelse. Jag är otroligt tacksam till Kristoffer som gav mig erbjudandet och väldigt glad över 
att jag inte hade sönder något.

Här blir det punktering på SS 1. 

I C-förare 2WD var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Lundqvist 
med Sebastian Jäderlund Eskilstuna och dom kom på 9:e plats och var 26.7 
sekunder efter. 
I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N var dom 10 stycken och här kom Andreas 
Abrahamsson med Fredrik Karlsson Västerås på en 6:e plats dom var 6,1 
sekunder efter. 
I C-förare VOC, Gr F och Gr N var dom 11 stycken och här kom Tobias Abra-
hamsson med Tomas Järperud på en 3:e plats dom var 12,0 sekunder efter. 

SLUTSTÄLLNING I ESKILSTUNAS SPRINTCUP A-FÖRARE 2WD 38 STYCKEN TOG POÄNG.
1. Martin Jakobsson  Kolsva MS  Opel Corsa   75
7. Tobias Carneling  KMK   Seat Ibiza/Volvo 940  36
A-B-förare Voc, Gr F och Gr N 0-1400 cc 34 stycken tog poäng.
1. Christian Granfors  Eskilstuna MK  Suzuki    88
18. Andreas Abrahamsson  KMK   Suzuki   16
B-förare 2WD 27 stycken tog poäng.
1. Marcus Nordgren  Västerås MS  Volvo 240  80
18. Lars Lindros  KMK   Opel Ascona  13
C-förare VOC. Gr F och Gr N 0-1400 28 stycken tog poäng.
1. Dennis Granfors  Eskilstuna MK  Suzuki   97
14. Tobias Abrahamsson KMK   Suzuki   20
Gr E Alla 31 stycken tog poäng.
1. Jonas Lindfors  Eskilstuna MK  VW Golf  91
21. Josefine Björling  KMK   Volvo740  14
22. Pär-Olof Lundin  KMK   VW Golf  13



MARKNATTSNATTA SKÄNNINGE 27 OKTOBER
Det var sista deltävlingen i Svenska Rally cupen och det kom198 startande och dom hade 5 sträckor. Det hade 
snöat lite på natten till tävligsdagen så det blev lite svårkört. 
I Ungdomsrallyt var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Thorwald Lindskog med Philip Lindskog 
Nyköping och dom kom på 8:e plats och var 9,37,8 minuter efter men då har dom tappat ca 8 minuter på
 SS 4. 
I A-förare 2WD var dom 26 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund på en 3:e plats 
och dom var 24,6 sekunder efter.

FE-Motorsport
Punka 2 km från mål på ss1, snabbast på ss2. Vi åker på i vårat tempo så får vi se om vi håller oss på vägen..  
 
3a i marknadsnatta, punka på ss1 och snabbast på ss2. tveksam körning i slasket på 3 och 4a.. Sista kändes bra 
då det vart lite fäste igen. Grymt nöjda med dagen, trodde inte vi skulle hänga med så pass bra sen kraschen 
senast!  
2a i Svenskarallycupen 2018 efter Emil och Jessica.

I 4WD klassen var dom 14 stycken och här åkte Kartläsaren 
Christer Carlsson med Örjan Vahlund Sigtuna och dom kom på 
6:e plats och var 2,04,7 minut efter.

Christer Carlsson
Liten sammanfattning från gårdagen i Marknadsnatta: Dagen 
skulle bli spännande med snö o kyla, och de blev den..
På SS 1 så smällde vi i en sten vänster fram , som många andra, vi klara oss från punka. På SS2 blev de mer 
snö men vi åkte på så mkt vi våga. Dags för service. 
Från service till SS 3 upptäckte vi att intercomen inte fungera , kabeln i min intercom sladd var paj, och ingen 
extra intercom med.
Nu blev de extra spännande , utan intercom och mer snö på SS3. Ja försökte så gott de gick att visa 1or o 2or 
med fingrarna . SS 4 o SS 5 var bara att överleva nu o hålla oss på vägen. Summering: Vi blev 6a i klassen, det 
får vi vara nöjda med. Mkt stort tack till Örjan Wahlund för en trevlig dag i bilen. Stig Stigge Hult och Leif 
Hed Stefan Bernhardson för en proffsig service o till Anita o Gunder för Mat servicen o sällskapet . Ni är ett 
skönt gäng allihopa. Alltid trevligt.

I Appendix K – 81 alla var dom 13 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Hult med 
Björn Ask Nyköping och dom kom på 4:e plats och var 31,0 sekunder efter. 

I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 20 stycken och här bröt Rickard 
Mossberg med Micke Widell på SS 4 där dom frontade med en berghäll. 

I A-B-förare Gr E var dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med Jonas 
Lindfors Eskilstuna och dom kom på 4:e plats och var 2,07,3 minut efter. 



Fröken Olsson Motorsport har delat ett inlägg.
En vinterdagupplevelse så här på hösten. Tack själv Jonas för en härlig säsong!! Önskar dig och nya codrivern 
all lycka till nästa säsong,de kommer bli super!!
 
Idag åkte Jonna och jag Marknadsnatta, vår sista tävling för iår. De 5 sträckorna kördes kring Ulrika söder 
om Mjölby. Nattens snöfall gav helt nya utmaningar för mig och bitvis var det väldigt halt.
Målsättningen med dagen var att ta oss i mål med hel bil och vi körde i mål på en fjärde plats.
Detta gjorde att vi tog en 6:e plats i Svenska Rally Cupen
Detta var också sista tävlingen tillsammans med Jonna. Det var bestämt sedan tidigare att hon skulle åka med 
mig i år för att nästa år satsa på att köra mer själv istället. Ett stort tack Jonna för detta år! Det har varit ett 
väldigt lärorikt år för mig och du har varit en riktigt bra mentor.
//Jonas
 
I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Henrik Pedersen med 
Hampus Lindqvist Nyköping och dom bröt på SS 1 med kokande motor, 

I C-förare 2WD var dom 11 stycken och här bröt Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemstö efter SS 1 med 
ett trasigt vattlänksstag. 

Slutställning i Svenska Rally cupen 4WD där 48 stycken tog poäng.
1. Anton Eriksson  SMK Sundsvall Skoda R5  65
40. Emil Carlsson  KMK   Mitsubishi Lanser 9  1

A-förare 2WD där 91 stycken tog poäng.
1. Emil Karlsson  Hällefors MK  Volvo 940  88
2. Fredrik Eriksson  KMK   VW Golf  79
42, Ulf Pettersson  KMK   Opel Kadett GSi  4
47. Thobias Wahlström KMK   Ford Fiesta   3

B-förare 2WD där 75 stycken tog poäng.
1. Pontus Floren  Eskilstuna MK  Honda Civic   80
39. Mikael Gustavsson  KMK   Volvo 240   4

C-förare 2WD där 46 stycken tog poäng.
1. Johannes Bolin  Kullings MS  Volvo 940  71
3. Kristoffer Gustavsson KMK   Volvo 940  47

A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 där 63 stycken tog poäng.
1. Isac Nordström  Kullings MS  Volvo 940  84
22. Rickard Mossberg  KMK   Volvo 940   9
37. Torbjörn Westerdahl KMK   Volvo 940   4

C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 där 68 stycken tog poäng.
1. Tim Palmqvist  Degerfors RC  Volvo 940  68
6. Claes Claesson  KMK   Volvo 240  23

Gr E Alla där 48 stycken tog poäng.
1. Andreas Rosen  SMK Vingåker  BMW   90
34. Josefine Björling  KMK   Volvo 740   7



ADDINOL SPRINTEN NORRKÖPING 3 NOVEMBER
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie som kördes i Himmelstadlund och dom körde 1 sträcka 3 
gånger och alla tider räknades och det kom 76 stycken.
I A-B-förare Gr E var dom 9 stycken och här kom Pär – Olof Lundin med Madelaine Lundin Ramunder på 
en 7:e plats dom var 31,34 sekunder efter. 
I C-förare 2WD var dom 8 stycken och här bröt Rasmus Carlson med Tim Andersson på SS 3.
Här åkte Johnny Kindmark Debutant. 

TISDAGEN 13 NOVEMBER
Co-driver Olle Erixon
PRESSRELEASE LUNDQVIST MOTORSPORT!
Eddie Lundqvist växlar upp – bilbyte & fortsatt satsning med nytt utseende!
Eddie Lundqvist från Årsunda, tävlande för Sandvikens MK tillsammans med kartläsare Olle Erixon väljer 
inför säsongen 2019 att växla upp sin satsning i JSM.
Den ljusblå Ford Fiesta R2 som Eddie kört i två säsonger är såld och i garaget står nu istället en Peugeot 208 
R2.
- Vi visade säsongen 2018 att vi var otroligt starka trots att vi satt i en bil som prestanda- och väghålln-
ingsmässigt var sämre än t.ex. Peugeot 208 R2 är. Nu sitter vi i en bättre bil som skall hjälpa oss på jakten mot 
en ny JSM-medalj 2019, och allra helst ett guld, säger Eddie.
Men det är inte endast bilbytet som blir nytt inför säsongen 2019.
Den ljusblå färgen som i många år blivit förknippad med Lundqvist Motorsports bilar kommer att ersättas 
inför kommande säsong.
- Vi kommer med största sannolikhet att stå på startlinjen i en bil som inte har samma blå färg som tidigare, 
men helt borta kommer inte den blå färgen att vara, fortsätter Eddie.
Samarbetet med kartläsaren Olle Erixon fortsätter likt säsongen 2018 och målet är att försöka förbättra JSM-
silvret från föregående säsong.
- Det känns både roligt och motiverande att få fortsatt förtroende hos Eddie med tanke på hur bra samarbetet 
funkat den säsong vi åkt tillsammans, såväl i som utanför bilen, säger Olle.
Full SM-säsong är planerad samt SM-sprintar och utvalda öppna tävlingar.
- Vi väljer att även starta i årets SM-Sprintar utöver ordinarie SM-deltävlin-
gar då de livesänds på SVT vilket för oss är bland de bästa tillfällen vi kan 
få för att marknadsföra oss själva och vår rallysatsning.
Årets kalender för Rally-SM är dessutom oerhört mycket tacksammare än 
2018 då resvägen till deltävlingarna är betydligt kortare, säger Eddie.
Eddie fortsätter: -Bilen har visat sig snabb med tidigare ägare och vi tror att 
vi efter våra första tester i bilen kommer till Bergslagsrallyt med en härlig 
känsla och gott självförtroende inför den kommande säsongen!
Rally-SM körs 2019 med 6 stycken deltävlingar med start i februari i Lud-
vika och sista deltävling i Karlshamn i september.
Kalender Rally-SM 2019:
25-26/1  Bergslagsrallyt    – Ludvika
31/5-1/6  South Swedish Rally   – Älmhult
14-15/6  Gästabudstrofén   – Nyköping
16-17/8  Kolsvarundan     – Kolsva
6-7/9   East Sweden Rally   – Linköping
27-28/9  Rally Blekinge     - Karlshamn



Svenska RallyCupen 2019:
11/5:  Götenerundan,    Götene MK.
08/6:  L-E Torph Memorial Rally,   Säffle MC.
03/8:  Kullingstrofén,    Kullings MS.
31/8:  EMK-Kannan,     Eskilstuna MK.
14/9:  Bresontrofén,      Rasbo MK/Tierp Arena.
26/10:  Marknadsnatta,     V:a Östergötlands MK. 

Suzuki cup Vintertävlingar 2019.
19 Januari  Tractive Winter Rally  Falun
2 Februari  Vinterpoalen   Sandviken
23 Februari  Skutskärsratten  Skutskär
9 Mars   LBC-Ruschen   Lima

 VOC Sverigeserien 2019;
» 12/01   Finnskogsvalsen,   MK Ratten. 
» 12/01   Finnskogsvalsen, kväll,  MK Ratten. 
» 02/02   Vännäs Plåt Rallyt,   Vännäs MK. 
» 18/05   Midsommardansen,   Ljungby MK. 
» 13/07   Rally Edane, MK   Team Westom. 
» 10/08   Rally Killingen,   Kils MK Bil. 
» 31/08   EMK-Kannan,   Eskilstuna MK. 
» 05/10   Rikspokalen,    SMK Örebro. 

# VOC Vinterserien 2019;
» 12/01  Finnskogsvalsen,   MK Ratten. 
» 12/01  Finnskogsvalsen, kväll,  MK Ratten. 
» 02/02  Vännäs Plåt Rallyt,   Vännäs MK. 
» 03/02  Örnskölden,    Örnsköldsviks RC. 

# VOC Sommarserien 2019;
» 18/05  Midsommardansen,   Ljungby MK.
» xx/xx  TBA.
» 13/07  Rally Edane,    MK Team Westom.
» 10/08  Rally Killingen,   Kils MK Bil.
» 31/08  EMK-Kannan,   Eskilstuna MK.
» xx/xx  TBA. 

Klassiska & Historiska Rallycuperna 2019;
» 19/01:  Tractive Winter Rally, S MK Dala Falun. 
» 02/02:  Vinterpokalen,   Sandvikens MK. 
» 23/02:  JämtNatta,    Jämtlands MK. 
» 04/05:  Zabra-Rallyt,    Nybro AC. 
» 25/05:  Björn Waldegårds Minne,  MK Rimo. 
» 10/08:  Finspångsrundan,   Finspångs MS. 
» 31/08:  Strömkarlsrallyt,   SMK Trollhättan. 
» 14/09:  TV-svängen,    SMK Hörby. 
» 04-05/10:  Nattkröken,    Fagersta MK. 

JULBORD 7 DECEMBER
KMK hade julbord på Com Mat på fredagskvällen och det kom ca 80 personer och det var mycket trevligt 
KMK har varit med i 14 stycken olika tävlingar under året som varit.



Olle Erixon, stipendiat i Thomas Carlssons Minnesfond, extra specialutmärkelse.
PRESSRELEASE

Olle Erixon, 2018-års co-driverstipendiat i Thomas Carlssons Minnesfond - samt en specialutmärkelse. 
28-årige Olle Erixon är den tionde stipendiaten i Thomas Carlssons Minnesfond.
Minnesfonden förvaltas av Katrineholms Motorklubb, och utser årligen ett stipendium till en ung och lovan-
de co-driver, lite av "Årets Co-driver" i Rallysverige.
Denna gång går det alltså till en seriös och målmedveten co-driver tävlande för just Katrineholms MK, 
som är mycket uppskattad både i och utanför tävlingsbilen. Man kan säga att han på sätt och vis är född in 
i bilsporten, där hans far är den kände "Göran X:et Erixon", som härjade i Rally, Rallycross och Backe på 
80/90-talet. Själv började hans karriär i Karting runt 10-års ålder, där han hade stora framgångar i MKR-
serien under flera år. Sedan har han själv även kört lite racing, innan han runt 2014 hittade in i rallybilen, och 
verkligen hamnade rätt på co-driversidan.
Från att börja på den lokala och regionala planhalvan, har utvecklingen gått rasande fort och han snabbt 
blivit en efterfrågad co-driver med hela landet som arbetsfält.
Olle Erixon är flitigt anlitad av många svenska rallyåkare/team, och beröms för att vara en glad och grym 
teammedlem där det är 100% fokus på sin uppgift som levereras med stor precision. 2018 ledde detta till ett 
SM-silver med Eddie Lundqvist.

- Shit vad överraskad jag blev, säger en smått chockad Olle när han helt ovetande får beskedet och stipendiet 
på klubbens julfest i fredags kväll. 
- Smått galet men grymt roligt att bli uppmärksammad med en sån utmärkelse, detta hade jag ingen om, man 
är klart hedrad, säger en glad Olle Erixon med hela ansiktet leende. 
- Detta sporrar bara ännu mera, avslutar Olle.

Han har fått omdömet som noggrann, fokuserad och engagerad co-driver som alltid har koll på läget, både i 
och utanför bilen. Ja precis det som krävs av en co-driver för att ett team skall nå framgångar. Och för 2019 
har han fått förfrågningar om utlandsstarter, men väljer i första läget att fortsätta med Eddie, och som de 
säger på sin teamsida - 
"Vi har oavslutade affärer i Rally-SM", ja det finns ett SM-Guld som hägrar.
Thomas Carlssons Minnesfond har för 2018 även beslutat utdela en specialutmärkelse till ett en co-driver 
som gjort något speciellt.

Denna går till Viktor Niemistö, som kämpat hårt och målmedvetet efter en allvarlig trafikolycka i yngre år, 
men nu som rullstolsburen visat att det går att satsa och vara en seriös co-driver.



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 APRIL

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


