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MÅNDAGEN DEN 16 AUGUSTI KL 18.00 VID 

GOKARTBANAN I VALLA 
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15-16 JULI SLOTTSSPRINTEN RALLY – ERICSBERG 

 
 

20-21 AUGISTI KARTING – 50ÅR JUBILEUM VALLA - MKR 

 

1 OKTOBER RALLY GIMMERSTA - BILSPORT RALLY CUP 

 

 

NR 2   Årgång 97   2021 



Rally 
 

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

 

REGULARY RM-TÄVLINGAR 2021  
 

21       Augusti Götne 
28       Augusti Mölndal  
15-16 Oktober Kolsva 

 

SPRINT-SM GRUS 2021 NYA TÄVLINGAR  
 

16  Juli  Mästarmötet  Älmhult  
7   Augusti  Hårdingen  Vara  
21 Augusti  Bergslagsrallyt Ludvika  
4   September Sigtunasprinten Sigtuna  
16 Oktober  Rally Xplosion Västerås 

 

MARS  
Bergkvist Rallyteam 

Snart är det äntligen lite rallydax igen... Knutstorp Ring den 20 mars kör vi en heldag test på 

asfalt  
 

    
 

Volvo Euro Cup Kinnekulle Ring 20 Mars 
 
ÅRETS TEAM CAMP AVKLARAT 
Det är med en skön känsla som man sätter sig i soffan ikväll. Denna dag som bjöd på en 
bitter kall kyla som mildrades av årets första körning på asfalt. Det var i samarbete med  
Apex.se 
som dagen arrangerades med 4 st körpass om totalt 12 ggr en 3 km lång SS på och vid banan 
på Ring Knutstorp. Folk blev djärvare och djärvare längs dagen (inga namn nämnda) vilket 

https://www.facebook.com/Bergkvist-Rallyteam-105223034358015/?__cft__%5b0%5d=AZX4dpdfBMV0cke7nB-ZJiQb6woPTLKdNgOB7RiF2Mm6IUOjVlwGbRHF80gyGNd4-R57-69eY6CN9eBOx_Fp5WzPIPFA4pKWHs-dMNX3_Yqv4AANmBSFuN3SHJYwFAfZbOfJk5qLYcF0UcKX8IZ24o7o&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/volvoeurocup/?__cft__%5b0%5d=AZUrTGamSC86DEzAub_s_VQ7xRPhGqyW-ljt3iWVKMumzrewtFRyPvyPhntgqmnL-kqqJGFmuHgrBxyPwpT9UWhhXqo9SDxSIwulr9T32TuFjek68sUJSe25a71A7D_Dzu3T8Qdx3RGTvl9drX38S_Xc&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/apexsweden/?__cft__%5b0%5d=AZUrTGamSC86DEzAub_s_VQ7xRPhGqyW-ljt3iWVKMumzrewtFRyPvyPhntgqmnL-kqqJGFmuHgrBxyPwpT9UWhhXqo9SDxSIwulr9T32TuFjek68sUJSe25a71A7D_Dzu3T8Qdx3RGTvl9drX38S_Xc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/apexsweden/?__cft__%5b0%5d=AZUrTGamSC86DEzAub_s_VQ7xRPhGqyW-ljt3iWVKMumzrewtFRyPvyPhntgqmnL-kqqJGFmuHgrBxyPwpT9UWhhXqo9SDxSIwulr9T32TuFjek68sUJSe25a71A7D_Dzu3T8Qdx3RGTvl9drX38S_Xc&__tn__=kK-R


nog för en del leder till några extra timmar i garaget. En del av gänget värmde upp med en 
härlig kväll på anordnat boende  
Hanksville Farm 
som var mkt uppskattat. För dagens gourmander så kunde man avnjuta klassikern bullens 
pilsnerkorv i ständigt leende Magnus Ericssons servicebuss. En Magnus som gladde oss med 
att köra alla 12 rundorna, det verkar som en hod strategi inför 2021 års säsong. Alla bilder 
som är actionbilder är tagna av Henric Åkesson. Det var en munter skara dom styrde hemåt 
efter dagen med som mest 70-80 mil framför sig. Men med klart sikte på deltävling nr 1 den 
22 maj i Tierp  
 
 

LÖRDAGEN DEN 3 APRIL 
Göran Åkerlund 
Påskafton nöje i Ekeby gropen Eskilstuna. 

Rallyträning i strålande väder  
 

    
 
Nej fick låna Leif Pedersens bil. Jag väntar på nytt topplock.  
 

TORSDAG DEN 15 APRIL 
 

Mille Johansson Racing 
Lastat och klart inför lite bankörning med polon imorgon! Ny buss införskaffad  

       
Mille Johansson Racing Attacken var det inget fel på idag, lite mjuk bil kanske  nu rullar vi 

hemåt efter att växellådan rasade  

https://www.facebook.com/hanksville/?__cft__%5b0%5d=AZUrTGamSC86DEzAub_s_VQ7xRPhGqyW-ljt3iWVKMumzrewtFRyPvyPhntgqmnL-kqqJGFmuHgrBxyPwpT9UWhhXqo9SDxSIwulr9T32TuFjek68sUJSe25a71A7D_Dzu3T8Qdx3RGTvl9drX38S_Xc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hanksville/?__cft__%5b0%5d=AZUrTGamSC86DEzAub_s_VQ7xRPhGqyW-ljt3iWVKMumzrewtFRyPvyPhntgqmnL-kqqJGFmuHgrBxyPwpT9UWhhXqo9SDxSIwulr9T32TuFjek68sUJSe25a71A7D_Dzu3T8Qdx3RGTvl9drX38S_Xc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005229255223&__cft__%5b0%5d=AZX-ZFUS6DGDFcGOwrO9O8Ciomwul4jUYl0CMriY2opyM30dViddqjjxqWLtAaAxQKyyERP3WyG-84H4YFr3RCjz2nMFjSODFTnGLAv91Vt1F2nPfvbTITOhQ8BksUEPKO0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__cft__%5b0%5d=AZX72nvB6QdGMuQeqt2sC86rfA5AdP6-472wr2HxtOHu7tYup32WubS-eiE2YvcsubEVzUQ94sWEUXvnQZhWtM1hTl2mHQK1gzECnsnR0uWehugzRQn3KdirdoyHMZGPPbVaTtwgRYgFLRffABXiMElm&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__cft__%5b0%5d=AZW_lp3hQ2_k9xlnJtBGsRr_KdRWXH8zJToAyzyhXTXKQjHuxNP0Ei33UP2g-PnkPRfhsgjylGVdw1Az7YBH9DQt4xsMEDl2kCpt8P2d_rPgMvMiUSwv42yVCWqOVMIGh_s_O_ZOhzCzXYASVJLCd3YH&__tn__=-UC%2CP-R


 

RALLYTEST GELLERÅSEN 25 APRIL    
 

                
Madicken Swärdh och Leif Fredriksson på Asfaltstest inför SM i Uddevalla. 

 
Madicken Swärdh är med Leif Fredriksson och 2 andra 
Har haft en toppen dag på Gelleråsen, mycket körning och mycket lärdom. Första gången på 
asfalt gick bra det va svårt men otroligt kul, vi förbättra tiderna hela tiden och våga mer och 

mer  lite krångel med växellägena och vajrarna hade vi också så det blir hem och fixa 

iordning de! Nya växellådan verka funka bra så det va ju skönt  Vill tacka alla som va där 

och gjorde denna dagen till en minnesvärd dag   
 
 

UDDEVALLA CITY RACE UDDEVALLA 8 MAJ     
 

Leif Fredriksson 
Det blir en spännande helg för Madicken och mig själv att bli över vakade av en live kamera i 
rally SM sprint asfalt i Uddevalla på lördag bara att logga in på SBF Live så får ni direkt 

underhållning hela dagen  #FkkCancer 
  

              
Leif Fredriksson 

Då åker vi mot Uddevalla Sprint SM på asfalt   
 

https://www.facebook.com/madicken.swardh?__cft__%5b0%5d=AZVvWBM6x3sdvyIPkE0TU9Mix8r_ebQ6dyaR2ZWTQlTxhGF8s5zdAzvz3DHvckZa_AkAz7cQoaEknW-US2Lxnue7xBeMYKmTMQxeabu9CwdTSdTsl8zZNAFjP9_fi96osFs&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/madicken.swardh?__cft__%5b0%5d=AZVvWBM6x3sdvyIPkE0TU9Mix8r_ebQ6dyaR2ZWTQlTxhGF8s5zdAzvz3DHvckZa_AkAz7cQoaEknW-US2Lxnue7xBeMYKmTMQxeabu9CwdTSdTsl8zZNAFjP9_fi96osFs&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZV2Mg1MIgRwEW4nlElPA0YSFim3NvvHRzhEoXv5virweeSAwjTgRVLb4ZsTlNb6BqZJMjvuNavUN9Qu2XoBfC1UR8xnJaIGCqXViX_IUlhMzizLiPNzCCqIxpfs_C0hpZw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZXmiuDrG8f9wzajWyfZwyQWFs1khVNbI11SQvzNyZTaHdWasRFDSPdC-7lPuIMs3ZOqG6RTvhBWvT-tlt7KEsZ2wuDpqGr-tvLyyaaMHoi2i9KDUEuc7PNmue_JJx55Nfg&__tn__=-UC%2CP-R


”Just nu ett problem, behöver någon med ett E kort att transportera en kärra vidare till 

Uddevalla, står utanför Mariestad på polisens våg plats 40 kg för mycket för mitt B kort   

Så nu testar vi orange skylt, helt ok sa polisen så Madicken kör rally bilen ner  ” 
 

   
 
Leif Fredriksson 
Lördagen börja med att åka igenom göra lite noter blir en spännande sprint trångt och snabb 

bitvis vi ses senare första start 11  
 
Jonna Olsson mot Rally SM med Ledin Motorsport. 
Nu händer det grejer. Ekipaget styr nu tävlingsbilen mot Uddevalla och Asfalts SM-sprinten. 
Här ska nya bilen provas och det är Niklas Ledin och Jonna Olsson som ska utmana denna 
tävling. 
 

          
 
Ledin Motorsport 
Idag smäller det. I brist på andra tävlingar så tar Niklas och Jonna sig an asfalts SM-sprinten i 
Uddevalla. Vädret är soligt med blå himmel. Nu är åker de ute och gör sin rek runda. 
Det är första deltävlingen i Asfalts SM och de kör kval och final samma dag. Det kom 61 st till 
start och de körde 3 sträckor. 
 
I A-förare Grupp F var dom 2 startande och i alla Grupp F var dom 10 stycken och här kom 
Kartläsaren Jonna Olsson med Niklas Ledin Kopparberg dom var 7,8 sekunder efter. Bland 
alla Grupp F åkarna blev dom 4:a till finalen och var också där 7,8 sekunder efter. 
 
I finalen blev dom 3:a och var 4,3 sekunder efter. GRATTIS till 15 SM-poäng. 
 

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZWjXELPmDUCjZB9lb-kASuShUJ_sz6WpDpNgjXEOt2Yw7PdavpNCmZonvwfUZiP0SvATLIKetrI9Dt0rAp4wED_BATrzCyo1ngenqBOtjtn4vXOI9AuNr0y_TeJiXX_uZo-fD7bXAm8Gh-yI8pdNwKx&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/therese.eriksson.739?__cft__%5b0%5d=AZUG9CxKkiGVbQj_Cklaj0NMdGMl84PH3ZBcdQt2RwlGBNwlFc-gTxRCVMZS_lVg75wrfeKN_lnkgfi7BRtGhaau_pqkdSkDCPb87PdiSy9GIlcGmGnrpiXum7P9PQepcYF4MXZuPmzP4xoLlfb-Z6ekJFbCFwDJkYxZLXN3BK-U2w&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/LedinMotorsport/?__cft__%5b0%5d=AZWd5N9bxWzn9DjC3e2uTSLvTLKb30FkrOUgtudvnQJb8O8UBCQZvNUdK1p8P2AzgrlC0hYLxRUO80bvmf2UW4BjX5nu8N0sqn0kcdpBXD6SLy6huRn3Sv_bSdWDSHQ4Zrcu39a3pH9gWcFOywMSEYP8&__tn__=-UC%2CP-R


Ledin Motorsport 
Det blev lite knöligt i första. En däcktrave som stod lite i vägen. Trasigt motorfäste. 
  

            
 
Ledin Motorsport 
Efter andra omgång ligger Niklas nu Fyra i klassen. Men de var snabbast i omgången. Hittade 

en liten däcktrave även denna gång.  

                      
 
Ledin Motorsport 
Efter tredje sträckan är Niklas och Jonna fortfarande fyra i klassen, men trea på sträckan. Nu 
väntar vi bara på final åket. 
 
Jonna Olsson 
Hälsa på däck på höjden är bättre att göra i garaget än på tävlingssträckan! 
Att åka med fyrahjul i backen går fortfarande fortare än att åka på två hjul! 
Att motorn hellre vill ha semester än åka race blir de allt en diskussion om mellan fyra ögon!!  

Otroligt rolig dag och värdefulla poäng tar vi med oss till nästa deltävling  
 
Madicken Swärdh är med Leif Fredriksson: Glimmingen Motorstadion. 
Uddevalla, Västra Götalands län  ·  
Nu börjar det närma sig start för min SM debut! Allt känns bra och vi är taggade för att gå 

gas  målet är att ha kul och självklart försöka göra bra tider, sen får vi se hur långt de tar 

oss men såklart man har ett mål, och det är att jaga efter en SM guldmedalj  ni kan följa 
mig på denna länk:  https://youtu.be/XAJg8On1gy4  då får ni följa med mig runt på 

sträckan   
 

https://www.facebook.com/LedinMotorsport/?__cft__%5b0%5d=AZUNsKnvQ6wIIpLHR7AqHGO0ggxz1fdLv1BfcUKTJe999YLiECIL4zIr76hIA-Vfa0IZTzXsHyS2LSPZZqedX1PUGmSKc7cW81974LzGZngdK0lo-AkO6Jcv_sc7m7sshGurn9AQ0Rk2il8p5pbgtypp&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/LedinMotorsport/?__cft__%5b0%5d=AZWuvy7IZiHOkcY4JWhH2OcUEt7vvAdtuOC7w-N-P4Xtj9gqcqYhzWfpXLV-KpKhCxDfUFMb2dIMaBUzFqnjSX3UE_9oovTOL2CELUZcl1X7knjlgrO1RHdzX0snqcattiwWNMrFvuPT2QkKqIxBmfTU&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/LedinMotorsport/?__cft__%5b0%5d=AZWbievxDzsZMqIhfbvgk_k9XPPWIoYho2W7QA8cp00nRcTIDQTOsBhHknd3j6yPIH5SCqlhtjsJdRaPbNNwfxSkZJJBNpt1Aizbw8c8qDEkbwErPmcGg-CIl_s9QZddxu99omUSuBe3ifItoRBE2YsIi1IRjGNnDmv9eG1YdfSiSXznZaiOkJyHQ0nLCOfB6v0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/jonna.olsson.5?__cft__%5b0%5d=AZVZrkr5v0_3sKq8DZ35iDSUqL5ZkjRjCs7F53L7B-D8n3EuSsEewAKgLBCtzjk8kjUAecYdYbs9BD-oTNs0ClD3tSJrW0fmtCUbUcZT8l3D4Tnae-IXffhlukKrik2_MeAyxmuO2ugaEe_8LQlv51MdDj0gi5S-BdFEH8B-Nogsh1OWD7lH-wKDJ4L4QlYYPPM7s6JeUTw5_5R_nUvFdMU0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/madicken.swardh?__cft__%5b0%5d=AZVEboiWYgNFokPCRyfEqudu75qGVS1-RtL3dH7RYw1U27nZTfk1zhTltPI0n-AXg2iMCK8k7VWtE9iIhMxRfs4wYwOrzdK4YRw9xm0UeVwdSydD-N3Do20k3Z-CqQt2R4JkyZHFyCKaJ2VFlzUc3K5P&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZVEboiWYgNFokPCRyfEqudu75qGVS1-RtL3dH7RYw1U27nZTfk1zhTltPI0n-AXg2iMCK8k7VWtE9iIhMxRfs4wYwOrzdK4YRw9xm0UeVwdSydD-N3Do20k3Z-CqQt2R4JkyZHFyCKaJ2VFlzUc3K5P&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/Glimmingen-Motorstadio-392654941489609/?__cft__%5b0%5d=AZVEboiWYgNFokPCRyfEqudu75qGVS1-RtL3dH7RYw1U27nZTfk1zhTltPI0n-AXg2iMCK8k7VWtE9iIhMxRfs4wYwOrzdK4YRw9xm0UeVwdSydD-N3Do20k3Z-CqQt2R4JkyZHFyCKaJ2VFlzUc3K5P&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/pages/Uddevalla/106341172736108?__cft__%5b0%5d=AZVEboiWYgNFokPCRyfEqudu75qGVS1-RtL3dH7RYw1U27nZTfk1zhTltPI0n-AXg2iMCK8k7VWtE9iIhMxRfs4wYwOrzdK4YRw9xm0UeVwdSydD-N3Do20k3Z-CqQt2R4JkyZHFyCKaJ2VFlzUc3K5P&__tn__=%2CP-R
https://youtu.be/XAJg8On1gy4?fbclid=IwAR3_sLWSnq695E2OtGXuC9F1OlIR0CZxZ27PTCZD5F5UZlOBWl46ir-mEww


I C-förare Internationella 2WD var dom 3 stycken och i alla Internationella var dom 9 stycken 
här kom Madicken Swärdh och Leif Fredriksson på en 3:e plats och var 1.16,7 minut efter 
och bland alla Internationella 2WD blev dom 9:a och var 1,58,4 som var en A-förare. 
 
Leif Fredriksson 
 Just väntar vi på Final åket grabbarna har skött servicen perfekt Madicken har förbättrat 

med 14 sekunder ifrån första så nu laddar vi för finalen    
 
I finalen blev dom 9:a och var 39,0 sekunder efter. GRATTIS till 2 SM-poäng. 
 
 

TUSSBESTKTING OCH TRÄNING EKEBYGROPEN ESKILSTUNA 8 MAJ    

                         
 Pernilla Wictorsson och Kenneth König              Pernilla Wictorsson 
 

Experterna inspekterar så nybörjaren inte kört sönder något  Kenneth König   
 
 

FALKÖPING MOTORSTADIUM 14 – 15 MAJ     
Crister Nystrand 
På Sukka-Turné / Weekend på hemlig ort (då vi tyvärr inte kan ha obehöriga/publik på 
träningsområdet). 

Trevlig helg till er alla . Fick förresten ett stick i armen i går, so far so good  
 
Dax för vapenvård efter dagens övningar, blev lite regn sista rundorna. . 
Klart trevligt motorområde och frän sträcka här inne. 

Stort Tack Falköpings MK med Jonas i spetsen  
  

            

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZUwN68nQ6j13T_tVbPpw66T3v5cWyq7YcnG5suvugKy0HdvwYtVdFjk0SHlr1JDNe1OEAGcARsnASPESGJY3G_bYaMGXdvQ0FtgAXOmuH1gSoclUPWdWBcrk9EXKLUjp8c&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/pernilla.wictorsson?__cft__%5b0%5d=AZXnfoAHekvzb8gQw1RaLTWkwqUppOXcNTmnh5zHgQFNl-4PIFVqDuIMVpSanluGwv1BUqFKF5OkFxKCrMIhAShhoABMS_zYYjsgxAhYhJrOGkf5C97H9xiCkWGYqbrMCgE&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/kenneth.konig?__cft__%5b0%5d=AZXnfoAHekvzb8gQw1RaLTWkwqUppOXcNTmnh5zHgQFNl-4PIFVqDuIMVpSanluGwv1BUqFKF5OkFxKCrMIhAShhoABMS_zYYjsgxAhYhJrOGkf5C97H9xiCkWGYqbrMCgE&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/crister.nystrand?__cft__%5b0%5d=AZVc7UZXq_GaNNqFam8b665Pqs_JdiJbqPShNOPaX_ZYGUHgePoRhnmudiWeUgXVo_pp9C7C_CULnAZhgcn8IYhNlV5yOpkRuJ_fCf784jc6eEbIX_g8M6nPDfmLaqJ0igw&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4372319369446195&set=a.219551914722982&__cft__%5b0%5d=AZVc7UZXq_GaNNqFam8b665Pqs_JdiJbqPShNOPaX_ZYGUHgePoRhnmudiWeUgXVo_pp9C7C_CULnAZhgcn8IYhNlV5yOpkRuJ_fCf784jc6eEbIX_g8M6nPDfmLaqJ0igw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4372319369446195&set=a.219551914722982&__cft__%5b0%5d=AZVc7UZXq_GaNNqFam8b665Pqs_JdiJbqPShNOPaX_ZYGUHgePoRhnmudiWeUgXVo_pp9C7C_CULnAZhgcn8IYhNlV5yOpkRuJ_fCf784jc6eEbIX_g8M6nPDfmLaqJ0igw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4372319369446195&set=a.219551914722982&__cft__%5b0%5d=AZVc7UZXq_GaNNqFam8b665Pqs_JdiJbqPShNOPaX_ZYGUHgePoRhnmudiWeUgXVo_pp9C7C_CULnAZhgcn8IYhNlV5yOpkRuJ_fCf784jc6eEbIX_g8M6nPDfmLaqJ0igw&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=4372319369446195&set=a.219551914722982&__cft__%5b0%5d=AZVc7UZXq_GaNNqFam8b665Pqs_JdiJbqPShNOPaX_ZYGUHgePoRhnmudiWeUgXVo_pp9C7C_CULnAZhgcn8IYhNlV5yOpkRuJ_fCf784jc6eEbIX_g8M6nPDfmLaqJ0igw&__tn__=EH-R


Crister Nystrand är här: Falköping Motorstadion. 

Vilken grej snabbast i Sukka-cupen del 1 -21 (5 första träningstiderna) och 3:a i del 2 -21 

(de 5 tiderna på sträckan åt andra hållet) i den interna Sukka Cupen . 

Så än kan gubben ratta bil    
 
 

TRÄNING EKEBYGROPEN ESKILSTUNA 29 MAJ    
 

Idag är Therese Ledin och Jonna Olsson i Eskilstuna för att träna med Jonnas rallybil. Therese 
gör debut i rallybilen. Det blev tyvärr lite mek efter två repor. Så Niklas fick plocka ihop bilen. 
Han är även med som kartläsare. Jonna tar förmiddagspasset och Therese gör debut på 
eftermiddagen.  

               
 
Torbjörn Westerdahl 

Madicken Swärdh var bara kul att du ville testa och du gjorde det med bravur   

 
Leif Fredriksson: Vilken dag värd att minnas Madicken testar en evolution 10 för första 

gången och hur hon gjorde det ♥️♥️Stort Tack till Team ToJo ♥️# fkkcancer    
 

   
Tobbe    Kalle Gustavsson / Magnus Nilsson  
Kalle Gustafsson Motorsport 
Efter mycket strul fick vi ordning på bilen! Vi hade problem hela förmiddagspasset med att 
bilen endast drev fram, men efter felsökning så kom vi fram till att det var handbromsen 

https://www.facebook.com/crister.nystrand?__cft__%5b0%5d=AZXL_YePQDyjsPKBe6yf96UOaPTTR__pUjdneJG_mWl_CL5m3A-mf4Uy8i4HKFkBmgv9uEDxgb0-N8Wdd7RJ4oH3UwFf7k8BVlBgrNObU1IRlcpEs1nitCNAXH7lHr9Wg0g1dIK-8MPo9pA4n2NsouvV&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/Falk%C3%B6ping-Motorstadion-102511893170672/?__cft__%5b0%5d=AZXL_YePQDyjsPKBe6yf96UOaPTTR__pUjdneJG_mWl_CL5m3A-mf4Uy8i4HKFkBmgv9uEDxgb0-N8Wdd7RJ4oH3UwFf7k8BVlBgrNObU1IRlcpEs1nitCNAXH7lHr9Wg0g1dIK-8MPo9pA4n2NsouvV&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/torbjorn.westerdahl?comment_id=Y29tbWVudDo4MzkxNTM0NzM2OTEwNDBfODM5MTk2NTIzNjg2NzM1&__cft__%5b0%5d=AZUmoRm84PcqgUD6wGRxN6Jp3WHGDlzUcR5L0GhZbq5HCGMYyoO6V2-DpFonIU28OQV5-JCI3WaVR65Olg1i-ajhPpPiXaZKqExcbXPt3RGphCk5JXTWJiRtjhuVMZmTJQA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/madicken.swardh?__cft__%5b0%5d=AZUmoRm84PcqgUD6wGRxN6Jp3WHGDlzUcR5L0GhZbq5HCGMYyoO6V2-DpFonIU28OQV5-JCI3WaVR65Olg1i-ajhPpPiXaZKqExcbXPt3RGphCk5JXTWJiRtjhuVMZmTJQA&__tn__=R%5d-R
https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__cft__%5b0%5d=AZWVyl0-BORrFcw4u_f7hOTiTEoaySfZWsn4RIja7PoO-ia8zeDe5XIgow1_UCrbRd43_IfOx1zbuu5TOFYDYdxbweIL1gXJ9Nx3MVE_2kMqde504PO1IU5IVQsJv2o4w0LYvsNT7zVpZTPMpTn_bLAd6oRgg9LNtsAJI5CJei3pXw&__tn__=-UC%2CP-R


som gick i och kopplade bort bakhjulsdriften. När vi väl fick ordning på allt så var vi 
totalsnabbast! Bilen kändes riktigt bra att köra, den var extremt lättkörd. Det här kommer bli 

riktigt bra!  
 
Magnus Nyqvist är med Johan Karlberg och Maria Nyqvist. 
Oförskämt kul dag med rallyträning i Eskilstuna. 

Gött att få höra grussprutet i hjulhusen igen  
 

       
 
Magnus          Emil                    Emir    
 

 

 Jonna Olsson träning i Eskilstuna 5 Juni.   

 

TORSDAGEN 11 JUNI 
 

Mille Johansson Racing 

RALLYDEBUT NÄRMAR SIG 

Nu är bilen ihopsatt igen och klar inför tuss besiktning.  

 

Jag och Niklas Solenö är även anmälda 

till Tvillingsprinten i Eskilstuna 19-20 

juni. Två tävlingar samma helg i gropen, 

ska bli skit kul! Det blir första gången på 

grus då vi inte fått till något test än, så vi 

får se hur det går! 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/magnus.nyquist.5?__cft__%5b0%5d=AZX7yM7vpP5kphf5aTbK3ck11CQSkSvX4fUOJK8QSZp8XEnXwCgeyG-dK5TAVe6dWqvr-DgYoZgRB1EJ7z-AyDYfwuNP41QGLP31c2M_qqkGpKQqI9bJznkyR0ypCrE8sDU&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005407305654&__cft__%5b0%5d=AZX7yM7vpP5kphf5aTbK3ck11CQSkSvX4fUOJK8QSZp8XEnXwCgeyG-dK5TAVe6dWqvr-DgYoZgRB1EJ7z-AyDYfwuNP41QGLP31c2M_qqkGpKQqI9bJznkyR0ypCrE8sDU&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/maria.t.nyquist?__cft__%5b0%5d=AZX7yM7vpP5kphf5aTbK3ck11CQSkSvX4fUOJK8QSZp8XEnXwCgeyG-dK5TAVe6dWqvr-DgYoZgRB1EJ7z-AyDYfwuNP41QGLP31c2M_qqkGpKQqI9bJznkyR0ypCrE8sDU&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/millejohanssonracing?__cft__%5b0%5d=AZUq5RtP1ovNjQ9Paeyo7wGV9SpzC_zF09FbpP8cIXgufg7c6VmBvLl0zVr5irR7UNX3VR5eF7hEd8nQtffXJ8OZCAlVe9Fj3rHrxNfv7s-hhB5EpHNnDBqGIaI_zUrmaGsQ0PgWMMZOpF1c6pvDZxSG&__tn__=-UC%2CP-R


 

TRACTIV RACET BORLÄNGE 12 – 13 JUNI   
 

Det är första deltävlingen i Sprint serien och det kom 108 startande och i Klass 7 var dom 29 

stycken 8 A 5 B och 16 C-förare och här kom Jonna Olsson på 23:e plats i omgång 1 hon var 

13,45 sekunder efter och bland C-förarna kom hon på 10:e plats och var 11.81 sekunder efter.   

 

I omgång 2 kom Jonna på 20:e plats hon var 10.37 sekunder efter och bland C-förarna kom 

hon på 7:e plats och var 6.87 sekunder efter. 

 

I dam klassen blev Jonna 3:a hon var 2,94 sekunder efter.  

 

 

Söndag den 13 juni        
 

I Klass 7 omgång 1 kom Jonna Olsson på en 19:e plats och hon var 8,60 sekunder efter och 

bland C-förarna kom hon på 9:e plats och var 6,25 sekunder efter.  

 

I omgång 2 kom hon på 13:e plats 

och var 8,29 sekunder efter och 

bland C-förarna kom hon på 6;e 

plats och var 4,65 sekunder efter.   

I dam klassen blev hon 3:a, hon 

var 5,11 sekunder efter. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Katrineholms Motorklubb 13 JUNI 
 

Det blev ”Rally-Tussbesiktning” så här på Söndag eftermiddag.  

Det börjar något smått öppnas för tävlingar, så det var ett 10-tal bilar som nu blev klara för 

tävling, och där många gör årspremiär kommande helg i Eskilstuna (tyvärr fortfarande 

publikfritt)    
 

          
 
 
 
 

https://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb/?__cft__%5b0%5d=AZWkhZ9Yolkp9W7AMyYwYxWwY-hec7GaAFECFfOMjQmkicBCeF0kfWhtGzUNaH-_R6AI0TzDDarQehJAmbul9s7jHw29nL6dBzWUQQsWT6vsGhPcATXaAJ9Vuuk0NWsUJNH1xTFjSpBAQc6CzrycyodO27itR3dRmLkfkyMvHrreh51fO3eBAuu1a8kY6JtgNpw&__tn__=-UC%2CP-R


TVILLINGSPRINTEN 1 ESKILSTUNA 19 JUNI 
 

Det var första deltävlingen i Eskilstunas sprint cup och det kom 85 startande och dom körde 

en sträcka 3 gånger och alla tider räknades. 

 

I Ungdomsrallyt var dom 6 stycken och här kom Mille Johansson med Niklas Solenö på en 

2:a plats dom var 5,1 sekunder efter. 

 
 

Mille Johansson Racing 

Vi slutar som 2a efter dagens tävling i ungdomsklassen! Första åket var de första metrarna 

på grus för mig, därav lite feg körning för att känna på underlaget. Därefter sänkte jag mina 

tider varje runda, på sista sträckan hade jag 0,2 sekunder till sträckseger. Vi är nöjda med 

dagen och kör en ny tävling imorgon på samma bana.  

 

I 4 WD klassen var dom 13 stycken och här Totalvann Kartläsaren Magnus Nilsson med 

Kalle Gustavsson Haninge klassen med 2,0 sekunder STORT GRATTIS! 
 

 

Kalle Gustafsson Motorsport 

Totalseger i Tvillingsprinten! 

Efter en hård fajt så så ökade vi på sista och vann med 2 sekunder före Göthberg/Jakobsson. 

Vi var snabbast på samtliga sträckor och har lärt oss en hel del under dagen, bilen är helt 

fantastiskt att köra och det känns riktigt bra! 

Stort tack till Björn och Jörgen för exemplarisk servicehjälp, allt har fungerat felfritt under 

dagen. 

 

      
 

 

På 5:e plats kom Ulf Pettersson med Christer Carlsson dom var 11,4 sekunder efter. Dom 

var 5a totalt också GRATTIS. 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/millejohanssonracing?__cft__%5b0%5d=AZUa7OKtfV1Xb3nGR8u4nC8P0ju_mabGoDGZ35-W3GRAhlh-hSVH5goUpatfjsxgReNLe89pwgLLc8jmL-iLRa2VdwhAqS_uhfllW5cdEf4z601-thdC3o3t-jBFxkmg_VqTxGSoNf1EwDX4gaFTHgUz&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__cft__%5b0%5d=AZUxvcVDWGTZ0NVhsZ3B5sEhIChPy6NpTe6Nr1i-6l-xZT_jz3lpO1TmugDcExgHzE_17nGU-iEdWSTEKmNwFiYY8KooCyftqbfP6e3TluJZe9Fw3KZyQn3rfobdMXGjBHuRdmf8OS60k5ErE4xDVsSvaKieqDlhHmRwxwn4SSTGASg0-7kt9cVbXNDSD4ImZiX6PHwpz7n0dMyX-qs-tD5z&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/groups/700595786773363/user/100009126650523/?__cft__%5b0%5d=AZUxvcVDWGTZ0NVhsZ3B5sEhIChPy6NpTe6Nr1i-6l-xZT_jz3lpO1TmugDcExgHzE_17nGU-iEdWSTEKmNwFiYY8KooCyftqbfP6e3TluJZe9Fw3KZyQn3rfobdMXGjBHuRdmf8OS60k5ErE4xDVsSvaKieqDlhHmRwxwn4SSTGASg0-7kt9cVbXNDSD4ImZiX6PHwpz7n0dMyX-qs-tD5z&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/groups/700595786773363/user/677409865/?__cft__%5b0%5d=AZUxvcVDWGTZ0NVhsZ3B5sEhIChPy6NpTe6Nr1i-6l-xZT_jz3lpO1TmugDcExgHzE_17nGU-iEdWSTEKmNwFiYY8KooCyftqbfP6e3TluJZe9Fw3KZyQn3rfobdMXGjBHuRdmf8OS60k5ErE4xDVsSvaKieqDlhHmRwxwn4SSTGASg0-7kt9cVbXNDSD4ImZiX6PHwpz7n0dMyX-qs-tD5z&__tn__=-%5dK-y-R


CaP Rallyteam 
Dagens rally slutade med en 5:e plats efter diverse problem och lite överladdad chaufför. Men 

gick bättre och bättre, vi har fixat bilen till i morgon så då provar vi igen. 

  
 

På en 6:e plats kom Torbjörn Westerdahl med Hanna Danielsson dom var 16,6 sekunder 

efter och dom var 6;a totalt också GRATTIS och dom var 2:a bland B-förarna. 

 

     

ToJo Rallyteam 

Nöjda och glada efter dagens svettiga batalj i 

Eskilstuna. 6:e plats strax efter R5 bilarna. Vi 

tackar Hanna för i dag och kompensation för 

att stått ut kommer. 

Nya tag i morgon!   

 

 

 

 

 

 

 

I A-förare 2WD var dom 12 stycken och här kom Rickard och Stina Mossberg på en 8:e 

plats dom var 18,9 sekunder efter. 

   

https://www.facebook.com/CaP-Rallyteam-715452511846387/?__cft__%5b0%5d=AZX7Lz8w0d28pb3ZeuJDPYsF8UA_bhmRo_am7hmNJUU7Lbm5f1pl6Bu6xGwu1RbzRTcMo8u6lCcuHmbrWm3VlwrFz23BX6nQPye4_Ajj10TtWCpweGV1neXHW10XhnTQekjwk9OKfsTgkcCmeNmS8xc7JAm0FhsjQvXuws7FQGGPnBmg6L4A5vF71oSKg7HaHzA&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/tojo.rallyteam.1?__cft__%5b0%5d=AZVFxaF5lZcjM7DpwRYw7uXd2uzCZtuQjbaWFLfA_bQTU2pMOtINIc987BZXfwFp2WdfTY-u1nKdAoZ-Sf4TeuTYerxGK_OzR6ZsIfcbueWdKg53xlNimKDpeyMkQzHOYZ4&__tn__=-UC%2CP-R


I B-förare 2WD var dom 12 stycken På 

8:e plats kom Kartläsaren Hampus 

Carlsson med Patrik Albinsson 

Fredriksberg dom var 24,8 sekunder 

efter.  

Mikael Gustavsson med Bertil Frisk 

Sala kom på 11:e plats dom var 25,1 

sekunder efter. 

 

 

 

 

 

I C-förare 2WD var dom 12 stycken och här vann 

Kartläsaren Viktor Fredriksson med Gustav 

Hartzell Norrköping med 2,7 sekunder GRATTIS. 

 

    

 

På 4:e plats kom Kartläsaren Patrik Lundh med 

Hasse Pettersson Nyköping dom var 9,8 sekunder 

efter.   

 

På 6:e plats kom Emir Memic med Rasmus Carlson dom var 16,2 sekunder efter. 

   
 

I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 8 stycken och här kom Kartläsaren 

Andreas Jansson med  Marcus Jansson Örebro på en 5:e plats dom var 11,8 sekunder efter. 

    
 

På 7:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson dom var 15,2 sekunder efter.   

 

 

 

 

 



I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 13 stycken och här kom Madicken Swärdh 

och Leif Fredriksson på en 6:e plats dom var 21,7 sekunder efter.  

På en 11:e plats kom Emilia och Lars Carlsson dom var 1,04,1 minut efter. 

 
 

I Grupp E klassen Alla var dom 9 stycken och här kom Magnus och Maria Nyqvist på en 

3:e plats dom var 11,6 sekunder efter men var bästa C-förare och vann med 0.7 hundradelar 

så Grattis till första uppklassningspoängen. 

 

 

DRIVE VXO ASFALT SM VÄXJÖ 19 JUNI          
 

Det var andra deltävlingen i Asfalts SM och det kom 75 stycken och dom hade 4 sträckor och 

i Standard klassen var dom 15 stycken och här var Kartläsaren Jonna Olsson med Niklas 

Ledin Kopparberg, de blev uteslutna. 

 

Ledin Motorsport 

Uppdatering från Uråsa. Niklas och Jonna  

kommer få idealtid på ettan på grund av hindrade på 

sträckan. Men sätter en andra tid i klassen på SS2, och sätter 

bästa tiden i klassen på SS3. 

Nu laddar vi för sista ss! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/LedinMotorsport/?__cft__%5b0%5d=AZWfBf8leKleTAK7E0ml0gDhqLiOqjHO7LjucOiTX36w20F4GempWNK3KYwQeTYAeZdujdY09LoDwvrqniluXyL_NPhA8Mh4esryogRh87legl4FBdhnyFAJofCE6yYJM8ofGXS8yd8yIN3au7BCz9IJ&__tn__=-UC%2CP-R


Ledin Motorsport 
Uppdatering från slutresultatet från 

Uråsa.  

En tuff dag i värmen är över. På 

första sträckan får vi veja ur vårat 

spår på sträckan, på grund av flera 

orsaker, för att undvika ytterst 

allvarliga följder. Detta medför att vi 

fastna och flera besluts tas av TL, 

bland annat att vi blir tilldelad idealtid 

på SS1. 

Övriga sträckor får vi en grymt bra 

känsla i bilen och sätter en andra tid 

och två sträcksegrar. 

Efter målgång slutar vi tvåa, dock 

läggs protest mot oss pga av att 

tävlingsledningen gett oss idealtid, 

som domarna godkänner. Resultat blir 

att vi överskrider respittiden och blir 

uteslutna ur tävlingen. 

Vi laddar om för nästa tävling!! 

 

 

 

 

 

 

TVILLINGSPRINTEN 2 ESKILSTUNA 20 JUNI   
 

Det var andra deltävlingen I Eskilstunas sprint cup och det kom 63 startande och dom körde 1 

sträcka 3 gånger. 

I Ungdomsrallyt var dom 6 stycken och här kom Mille Johansson med Niklas Solenö på en 

2:a plats dom var 3,9 sekunder efter. 

 

Mille Johansson Racing 

P2 idag igen, 1 tiondel fattades för sträckseger idag.  Dock en felväxling som ställde till det 

då jag skulle växla ner till ettan och la i trean istället… fick ett kort stopp men drog iväg rätt 

snabbt och tappade lite tid, det som kostade mig och Niklas en sträckseger. Nya tag när vi 

hittar en ny tävling inom kort, vi är anmälda till Violenrallyt i Flen 31/7 så då blir det premiär 

i rallyskogen. 

 

I A-förare 2WD var dom 10 stycken och här kom Rickard och Stina Mossberg på en 8:e 

plats dom var 16,3 sekunder efter. 

 

JR Rallyteam 

Vi slutar 8.a idag med ! Lite fart börjar infinna sig men det krävs några mil till innan man lär 

känna bilen. Stina "Kartläsare" har skött sig exemplariskt både under tävlingen o nu även efter 

med den obligatoriska tvättningen   

 

https://www.facebook.com/LedinMotorsport/?__cft__%5b0%5d=AZXgcqKWW_YusKx5KBsvTj9juoLu2M128yFNj0YVt0xchLBy6iI4MVIGxICSrR6gcSsScVZQVVo7lb5l2VgnIFDFo4GmVQVXMhRMuL5kfcb44hewdbHyWhzmmcIKH75XGcPeBAliJmWIYQ2W_eOhHoRWtuic9CXP7zdIYjJjgE7Hmg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/millejohanssonracing?__cft__%5b0%5d=AZWX6ccdxdoXK5uSBDeG41RFdgJzOX4SPTKBYsWgU1BHDrx5UjYfeDx2OAdGdXYeuUUWq4qg76KzRfWB3OvmqkRWSSS4cR4RwdR-Kvm-JxyD1B5b8RYnh8VJjgVEAMxuufhLpxiR_hmclN0ghzxjVH7EcKHO64Wj900L-8YJR3q-i1eq5svrlK5eomFX0rGqfJ_IVOzPZLJFSSkRBkFoAqGY&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/JRRALLYTEAM?__cft__%5b0%5d=AZUDlnsrV3maoAh_fgR9GQmeZK5J2yizDfCarOZn4tww-1rlT6iJWBSzqY1o_2ldAg9o7yds_sRjw3-uz6yJ9OFPeh84no3AfQWuzPKzsfR6TqtKGXeqNB8mQb5E_yUScCAQWrro4CN8Vzjs2J44yhXix31mSuS243r53tYEsjDiovtlcITzI6tnZV8-BnjbQFLE5wvUQlETn7rvB1_lbki6&__tn__=-UC%2CP-y-R


I B-förare 2WD var dom 6 stycken och 

här kom Kartläsaren Hampus 

Carlsson med Patrik Albinsson 

Fredriksberg på en 2:a plats dom var 

14,7 sekunder efter. 

    

 

I C-förare 2WD var dom 9 stycken och 

här vann Kartläsaren Viktor 

Fredriksson med Gustav Hartzell 

Norrköping med 4.0 sekunder 

GRATTIS.  

 

 

 

På en 5:e plats kom Emir Memic med 

Rasmus Carlson dom var 23,2 sekunder 

efter. 

 

I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 

var dom 8 stycken och här kom Emil 

Carlsson med Tobias Abrahamsson på 

en 6:e plats och dom var 12,9 sekunder 

efter.  

 

 

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 10 stycken och här kom Emilia och Lars 

Carlson på en 7:e plats dom var 57,3 sekunder efter. 

 
 

 

Här bröt tyvärr Madicken Swärdh och Leif Fredriksson på SS 3 efter en rullning. 

 

Leif Fredriksson 
Det är hårt att sitta bredvid sin dotter som har mycket vilja att vara snabbast i rally bilen. Tack 

för alla som hjälpte till och bilen på fötterna igen, hem och rikta upp solen och på det igen, 

ungefär som i häst-hoppning, upp i sadeln så fort som möjligt  

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZUi_8UsVKezEGZZWb3jPScOqw2tIilMZ8NABbUmlGjwRzl27xNeUCQ3W95NtbZdBFiNN2sacIZv2hV1gsEeSZBQnhv-P8k2MEV0PDYZ9Ej9WRxA5VziEYQhQhiK1-6V3G8OcrOhsNFuCJY_IdQGuo8srxa0ix96KtjYI0qNJhBotg&__tn__=-UC%2CP-R


Madicken Swärdh är med Leif Fredriksson. 

Jag meddelar alla här att jag och pappa är okej, jag vet att det kommit ut bilder och filmer! 

Från dagens sista runda. 

Det har varit en spännande helg bra körning och bra tider. Idag gick det bra dom två första 

varven och inför sista låg vi 4a och vi satsade på en 3e plats, körningen under sista varvet 

kändes fantastiskt tills vi närma oss målet, turen är inte alltid på ens sida, vi slog emot en 

grushög och det slutade men en rullning på 2 varv. Jag och pappa är okej och vi är jätte glada 

för alla som hjälpte till! jag nämner inga namn för ni va så många som kom, men ni ska veta 

att jag är glad och även om jag inte sa något så hörde jag era fina ord!  farten finns och 

jag är otroligt glad över min körning  

    
 

     
 

I C-förare Gr E var dom 6 stycken och här kom Magnus och Maria Nyqvist på en 3:e plats 

dom var 3,9 sekunder efter. 

 

Magnus Nyqvist är med Maria Nyqvist. 

Vilken jäkla helg  Rallysprint 1 igår och Rallysprint 2 idag.  

Vi lyckades bli 3a i klassen igår 11,6 sek 

efter vinnaren igår och blev 3a oxå idag 

endast 3,9 sek bakom segraren i klassen som 

åkte en betydligt potentare bil än oss.  

 

 

 

 

https://www.facebook.com/madicken.swardh?__cft__%5b0%5d=AZUi_8UsVKezEGZZWb3jPScOqw2tIilMZ8NABbUmlGjwRzl27xNeUCQ3W95NtbZdBFiNN2sacIZv2hV1gsEeSZBQnhv-P8k2MEV0PDYZ9Ej9WRxA5VziEYQhQhiK1-6V3G8OcrOhsNFuCJY_IdQGuo8srxa0ix96KtjYI0qNJhBotg&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__cft__%5b0%5d=AZUi_8UsVKezEGZZWb3jPScOqw2tIilMZ8NABbUmlGjwRzl27xNeUCQ3W95NtbZdBFiNN2sacIZv2hV1gsEeSZBQnhv-P8k2MEV0PDYZ9Ej9WRxA5VziEYQhQhiK1-6V3G8OcrOhsNFuCJY_IdQGuo8srxa0ix96KtjYI0qNJhBotg&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/magnus.nyquist.5?__cft__%5b0%5d=AZUgl8HY51xxymfR8g63BZUck4lSS5XhSLHP2o8ccyxD1XWEoZbpFbquT0wrCb3t2jJ4SVux7_-4moUZ56JkyBgbzQEaKcIAQrPR9ueN8OAd_Vw9uJwXHmbM9lhXrlgL4ArJbY8w6iXiaJOC6ljYzQRHCgQ2ZNdrMU4zw_rlq34W-0vmv6V5xwk3IeFoqodSqe0&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/maria.t.nyquist?__cft__%5b0%5d=AZUgl8HY51xxymfR8g63BZUck4lSS5XhSLHP2o8ccyxD1XWEoZbpFbquT0wrCb3t2jJ4SVux7_-4moUZ56JkyBgbzQEaKcIAQrPR9ueN8OAd_Vw9uJwXHmbM9lhXrlgL4ArJbY8w6iXiaJOC6ljYzQRHCgQ2ZNdrMU4zw_rlq34W-0vmv6V5xwk3IeFoqodSqe0&__tn__=-%5dC%2CP-R


Andra repan idag fick Maria åka lite Fiesta R5 med Ulf så jag fick ”nöja” mej med Christer 

som visade mej vart jag skulle åka, detta visade sig bli en WinWin situation eftersom både 

Uffe o jag fick bättre tider  

Stort tack till alla goa glada människor vi träffat denna helgen och givetvis servicechef 

Johan Karlberg. Tack oxå till Bil & däckservice AB får lånet av kärran  

 

I 4WD klassen var dom 8 stycken och här kom Ulf 

Pettersson med Christer Carlsson på en 2:a plats 

dom var 2,2 sekunder efter och dom blev 2:a totalt 

också GRATTIS. 
 

CaP Rallyteam 

Blev tvåa totalt idag, funkar bättre för varje 

kilometer. 

 

 

 

 

 

På en 7:e plats kom Torbjörn Westerdahl med 

Hanna Danielsson dom var 28;1 sekunder efter 

men då tappade dom ca 10 sekunder på SS 3 efter 

att dom har fått motorstopp en gång.  

    

https://www.facebook.com/maria.t.nyquist?__cft__%5b0%5d=AZUgl8HY51xxymfR8g63BZUck4lSS5XhSLHP2o8ccyxD1XWEoZbpFbquT0wrCb3t2jJ4SVux7_-4moUZ56JkyBgbzQEaKcIAQrPR9ueN8OAd_Vw9uJwXHmbM9lhXrlgL4ArJbY8w6iXiaJOC6ljYzQRHCgQ2ZNdrMU4zw_rlq34W-0vmv6V5xwk3IeFoqodSqe0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ulf.pettersson.7399?__cft__%5b0%5d=AZUgl8HY51xxymfR8g63BZUck4lSS5XhSLHP2o8ccyxD1XWEoZbpFbquT0wrCb3t2jJ4SVux7_-4moUZ56JkyBgbzQEaKcIAQrPR9ueN8OAd_Vw9uJwXHmbM9lhXrlgL4ArJbY8w6iXiaJOC6ljYzQRHCgQ2ZNdrMU4zw_rlq34W-0vmv6V5xwk3IeFoqodSqe0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/christer.carlsson.56?__cft__%5b0%5d=AZUgl8HY51xxymfR8g63BZUck4lSS5XhSLHP2o8ccyxD1XWEoZbpFbquT0wrCb3t2jJ4SVux7_-4moUZ56JkyBgbzQEaKcIAQrPR9ueN8OAd_Vw9uJwXHmbM9lhXrlgL4ArJbY8w6iXiaJOC6ljYzQRHCgQ2ZNdrMU4zw_rlq34W-0vmv6V5xwk3IeFoqodSqe0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005407305654&__cft__%5b0%5d=AZUgl8HY51xxymfR8g63BZUck4lSS5XhSLHP2o8ccyxD1XWEoZbpFbquT0wrCb3t2jJ4SVux7_-4moUZ56JkyBgbzQEaKcIAQrPR9ueN8OAd_Vw9uJwXHmbM9lhXrlgL4ArJbY8w6iXiaJOC6ljYzQRHCgQ2ZNdrMU4zw_rlq34W-0vmv6V5xwk3IeFoqodSqe0&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/CaP-Rallyteam-715452511846387/?__cft__%5b0%5d=AZVaEAkhhkhs2OjCN2uplBF-C4aPciYHbigw8rTdU9SOVeAFgZFQv7VQmHRzWCuyRr9nThqMnYJX23d-pW0jjEQ8HeWIvg8Mf4U6ceWaVbYxQPg7_F9b55_tSX5FQXpKFbDy-_y736EeC4u7u1rADoT1kiLYihN9z8z6cdlTTTPMCPhkDH2iDXQUcTqdRbHCAS9qJ-714o_BC8hyT21nM04M&__tn__=-UC%2CP-y-R


Banracing 
 

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

 

ONSDAG DEN 10 MARS    
 

OE3 - Olle Erixon 
FULL FART FRAMÅT! 
Arbetet i garaget fortlöper i rask takt för att hinna optimera och bygga om nya bilen inför 
säsongens första tester tillsammans med teamkompisarna i  
Nyman Racing. 
 
På bilderna skiljer det endast några timmar och nu återstår enbart de sista bitarna innan vi 
kan trycka på startknappen och provköra. 
Det har hänt otroligt mycket på bilen sedan den hämtades hem för mindre än en månad 
sedan och det hade inte varit möjligt utan alla eldsjälar runt mig som hjälpt till med både 
stora och små uppgifter. TUSEN TACK ALLIHOPA! 
Som bilderna skvallrar om är bilen nästan färdigfolierad men jag avslöjar inte färgen på bilen 
riktigt än. 
På återhörande, 
Olle Erixon 
 

  

FREDAG DEN 26 MARS 

OE3 - Olle Erixon 

LIVERY 2021! 
Ny säsong, ny bil, ny design. 
Det känns otroligt kul att få visa upp design och färgsättning på den nya bilen vi skall jaga 
pallplatser med under 2021 års mästerskap av  
Valeryd Legends Cup. 
Tillsammans med min teamkompis Michael Gryvik i  

mailto:ove.bjorling@hotmail.com
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon/?__cft__%5b0%5d=AZUyH9FKFiPkMD0p17ffXSAuWsqDus59qrz11bdg7cpxjKxA4wZb-8PQXnct0ifOBA-Lho8Yq6yBMeqvaxbaGLzCNDL-CEQmKvTJYKSPtsPNsDzPb8fM3Se49QGo1Xof3eeHFFngZ0-t0Hj6aN3CkGa0&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZUyH9FKFiPkMD0p17ffXSAuWsqDus59qrz11bdg7cpxjKxA4wZb-8PQXnct0ifOBA-Lho8Yq6yBMeqvaxbaGLzCNDL-CEQmKvTJYKSPtsPNsDzPb8fM3Se49QGo1Xof3eeHFFngZ0-t0Hj6aN3CkGa0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZUyH9FKFiPkMD0p17ffXSAuWsqDus59qrz11bdg7cpxjKxA4wZb-8PQXnct0ifOBA-Lho8Yq6yBMeqvaxbaGLzCNDL-CEQmKvTJYKSPtsPNsDzPb8fM3Se49QGo1Xof3eeHFFngZ0-t0Hj6aN3CkGa0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZVtdgUb4mCzyrGaE3YTcbxAkliQrLoeGU7U0ekCkHdqEWwrnLCFPqnzAN6uwiaalmXyWu2pR7o6gNPgedt820m-DQ1i55WHOCiqog2xzjvPOf2F1taxj5WBXFRrw4x690diXrDCqxUw6W6xOaHR23f_eshy3kHD_lMPosBX4srjhou0m4dZ3F4S_N8qY4g7-339KgIOXuxD0aqkedQbpK6h&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZVtdgUb4mCzyrGaE3YTcbxAkliQrLoeGU7U0ekCkHdqEWwrnLCFPqnzAN6uwiaalmXyWu2pR7o6gNPgedt820m-DQ1i55WHOCiqog2xzjvPOf2F1taxj5WBXFRrw4x690diXrDCqxUw6W6xOaHR23f_eshy3kHD_lMPosBX4srjhou0m4dZ3F4S_N8qY4g7-339KgIOXuxD0aqkedQbpK6h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZVtdgUb4mCzyrGaE3YTcbxAkliQrLoeGU7U0ekCkHdqEWwrnLCFPqnzAN6uwiaalmXyWu2pR7o6gNPgedt820m-DQ1i55WHOCiqog2xzjvPOf2F1taxj5WBXFRrw4x690diXrDCqxUw6W6xOaHR23f_eshy3kHD_lMPosBX4srjhou0m4dZ3F4S_N8qY4g7-339KgIOXuxD0aqkedQbpK6h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZVtdgUb4mCzyrGaE3YTcbxAkliQrLoeGU7U0ekCkHdqEWwrnLCFPqnzAN6uwiaalmXyWu2pR7o6gNPgedt820m-DQ1i55WHOCiqog2xzjvPOf2F1taxj5WBXFRrw4x690diXrDCqxUw6W6xOaHR23f_eshy3kHD_lMPosBX4srjhou0m4dZ3F4S_N8qY4g7-339KgIOXuxD0aqkedQbpK6h&__tn__=kK-y-R


Nyman Racing är siktet högt inställt för att på allvar kunna blanda oss in i kampen om guldet 
i såväl teammästerskapet som i det individuella förarmästerskapet. 
En enklare shakedown med nya bilen gjordes för en vecka sedan under Nyman Racings 
mediadag i södra Sverige. 
Känslan i bilen var bra tidigt och jag är övertygad om att chanserna till framskjutna 
placeringar 2021 är höga. 
Med ett år i klassen bakom oss vet vi vad som behöver förbättras och utvecklas för att 
blanda oss in i toppstriden när premiären körs första helgen i Juni strax utanför Ljungbyhed. 
Inom kort kommer fler nyheter och spännande inlägg att publiceras här på sidan så fortsätt 
hålla utkik. 
 
På återhörande, 
Olle Erixon 
  

   
 

 
FREDAGEN DEN 9 APRIL 

OE3 - Olle Erixon 
GIVANDE TESTDAGAR!! 
Två givande testdagar är avklarade, onsdagen spenderades på Mantorp Park tillsammans 
med teamet  
Nyman Racing 
och idag fredag har vi kört den officiella testdagen för  
Valeryd Legends Cup på Gelleråsen Arena. 
Känslan i nya bilen är riktigt bra och tidsmässigt lyckas vi matcha de snabbaste i klassen på 
båda banorna. Suveränt jobb som vanligt av  
Josefine Hultgren 
och stort tack även till Emil Roman Karlsson som idag varit till stor hjälp. 

https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZVtdgUb4mCzyrGaE3YTcbxAkliQrLoeGU7U0ekCkHdqEWwrnLCFPqnzAN6uwiaalmXyWu2pR7o6gNPgedt820m-DQ1i55WHOCiqog2xzjvPOf2F1taxj5WBXFRrw4x690diXrDCqxUw6W6xOaHR23f_eshy3kHD_lMPosBX4srjhou0m4dZ3F4S_N8qY4g7-339KgIOXuxD0aqkedQbpK6h&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__cft__%5b0%5d=AZVIt1ljsZQ_uCBfYJwZVc-23wrGMSIWSTy47fh0JDg1HZ5BS5JBtl1-4coO_f2nQ9wOTQfXsJHzQxiKl4NOeGNtn66wLdws8qjM6MR8Ll8FZ-qzlNXgJNh_DK4-670HzdM6miQGcF8CzsDBe7Zh5qnI&__tn__=-%5dK-R


Vi har testat oss fram inställningsmässigt och har hittat en ruskigt fin grundinställning på 
bilen! Nu väntar rejäl genomgång och byte av vissa komponenter för att snart kunna ge oss 
ut på banan igen. 
På återhörande, Olle Erixon 

TESTHELG KINNEKULLE RING 17-18 APRIL    
 

Richard Eriksson känner sig upprymd med Michael Eriksson 
 

Idag har vi äntligen kört våra första träningar med vår nya racebil, vår Volvo matade Dodge 
Challenger. Efter mycket om och men så fick vi till en testdag ihop med  
SSK Serien 
på Kinnekulle. 
Detta har inte varit möjligt utan den ovärderliga hjälp vi fått ifrån BFE Racing genom Peter 
och Micke, vår mappningsguru  
Johnny Borg 
, vårt underbara avgassystem från  
Ferrita 
, Vallaplasts hjälp med vår plastkaross.  
Bilen är inte ännu fullt klar för säsongen men tillräckligt klar för en underbar träning men 
bilen var lite yster och vi gubbar som chaufförer var lite ringrostiga och körde fyrkantigt. Nu 
inväntar vi orderböckerna på Lita screen för deras eminenta foilering av vår racebil. Som ni 
ser på bilden så är bilen bara ”grundlackad, det hoppas vi snart Lita screen ska ändra på. 
Bogserlinan är bara ett hjälpmedel i depån då bilen är så högt växlad så vi kan inte åka gåfart 
som gäller i depån så vi kör bilen med bogserlina från en 4-hjuling. 
 

   

https://www.facebook.com/richard.eriksson?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/sskserien?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/sskserien?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/johnny.borg.73?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/johnny.borg.73?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/ferritasweden/?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/ferritasweden/?__cft__%5b0%5d=AZWfH4NUEpefWPjoC_27CHrafTxjYXvYu3sQ44cmOvfTHJhHRIjKsFbP8Qbx_sLZoaTyveMh7XHUQnas_5a5hGNT1tbqi0UIfWhBkv3S3kfsktimA7S4JOl3M-FJc5ZcCsh0FmXNnDh2S3SKZ9HJKNKQ&__tn__=kK-R


 
RACE 4 FUN KNUTSTORP 27-28 MARS   

 

Det var ett 8 timmars race och det kom 44 stycken och här kom RC Racing med Team Chef 
Tommy Karlsson Jimmie Karlsson Robert Forsberg och Andreas Rothman på en 8:e plats dom 
körde 209 varv och dom som vann åkte 223 varv. 
 

 RC Racing.   
 

RACE 4 FUN ANDERSTORP 23 -25 APRIL   
Det var ett 8 timmars race och det kom 49 stycken och RC Racing kom på 42:a plats efter att 
dom brutit efter 5 timmar och 22 minuter och då han dom åka 116 varv och dom som vann 
åkte 176 varv.   
 

DRIFTNING SM MANTORP 23-24 APRIL     
I RM mästerskapet Klass Semi Pro var dom 16 stycken och här kom Alfred Grindberg på en 
3:e plats med sin Nissan S14, och på 4:e plats kom Alexander Boström med sin Nissan S13. 
Han var kvalbäst. 
 

I Juniormästerskapet i Klass Semi Pro var dom 8 stycken och här kom Alfred på 3:e plats och 
Alexander på en 4:e plats. 

  
Alfred Grindberg. 
 
 



 
 
 
 
 
 
Alexander Boström   

 
 

ONSDAG DEN 28 APRIL   
 

Stig-Göran Granfors är med Joakim Granfors och Linus 
Granfors här GTR Motorpark 

 

 

 
 
 
     
 

 
 
 

LÖRDAG 8 MAJ      
 
Richard Eriksson är med Michael Eriksson. 
En klassisk lastarbild innan morgondagen träning på Tracklife Sweden - Trackday 9/5 
Kinnekulle Ring 

Verkar tyvärr bli regn, men det behöver vi verkligen träna på det också.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/stiggoran.granfors?__cft__%5b0%5d=AZVtYZC4Ym0HAmEiDMyL3PbYC7QH_5fKmG7I4uZNP6qxTqAS5o971kodqZZ12c7zfEP-lBB_rFnJSCAIn3pXe9YoPdlNc3cfdfBo5ZTWCToD3sNOH8y_wPY3cM-PUVHbrcVqJoJbY68PFfXcwzgYD9V7&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/stiggoran.granfors?__cft__%5b0%5d=AZVtYZC4Ym0HAmEiDMyL3PbYC7QH_5fKmG7I4uZNP6qxTqAS5o971kodqZZ12c7zfEP-lBB_rFnJSCAIn3pXe9YoPdlNc3cfdfBo5ZTWCToD3sNOH8y_wPY3cM-PUVHbrcVqJoJbY68PFfXcwzgYD9V7&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/stiggoran.granfors?__cft__%5b0%5d=AZVtYZC4Ym0HAmEiDMyL3PbYC7QH_5fKmG7I4uZNP6qxTqAS5o971kodqZZ12c7zfEP-lBB_rFnJSCAIn3pXe9YoPdlNc3cfdfBo5ZTWCToD3sNOH8y_wPY3cM-PUVHbrcVqJoJbY68PFfXcwzgYD9V7&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/1311566849/videos/pcb.10225972340917735/10225972339277694?__cft__%5b0%5d=AZVtYZC4Ym0HAmEiDMyL3PbYC7QH_5fKmG7I4uZNP6qxTqAS5o971kodqZZ12c7zfEP-lBB_rFnJSCAIn3pXe9YoPdlNc3cfdfBo5ZTWCToD3sNOH8y_wPY3cM-PUVHbrcVqJoJbY68PFfXcwzgYD9V7&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/1311566849/videos/pcb.10225972340917735/10225972339277694?__cft__%5b0%5d=AZVtYZC4Ym0HAmEiDMyL3PbYC7QH_5fKmG7I4uZNP6qxTqAS5o971kodqZZ12c7zfEP-lBB_rFnJSCAIn3pXe9YoPdlNc3cfdfBo5ZTWCToD3sNOH8y_wPY3cM-PUVHbrcVqJoJbY68PFfXcwzgYD9V7&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__cft__%5b0%5d=AZWK3921D8iMiLa5-Dz_Ee0B2tfi4qTTMtT_y7cgVaohz_QYlFAAwVrnV3KZ8K09NYioJe2waAjzyazJDqiesePOKKdR12a9mOEmZo3PS8x377kemTySiWiZhH94c9GRflGPVCQFUH-_8ykLWBzApKGf37oRrKGcIe1MxPWdV0OeBWBnXesH9QSRpheoH7E7vpJ1ONj8KXIMTMRyyYr6Bf2o&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__cft__%5b0%5d=AZWK3921D8iMiLa5-Dz_Ee0B2tfi4qTTMtT_y7cgVaohz_QYlFAAwVrnV3KZ8K09NYioJe2waAjzyazJDqiesePOKKdR12a9mOEmZo3PS8x377kemTySiWiZhH94c9GRflGPVCQFUH-_8ykLWBzApKGf37oRrKGcIe1MxPWdV0OeBWBnXesH9QSRpheoH7E7vpJ1ONj8KXIMTMRyyYr6Bf2o&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/events/3690678344324174/?__cft__%5b0%5d=AZWK3921D8iMiLa5-Dz_Ee0B2tfi4qTTMtT_y7cgVaohz_QYlFAAwVrnV3KZ8K09NYioJe2waAjzyazJDqiesePOKKdR12a9mOEmZo3PS8x377kemTySiWiZhH94c9GRflGPVCQFUH-_8ykLWBzApKGf37oRrKGcIe1MxPWdV0OeBWBnXesH9QSRpheoH7E7vpJ1ONj8KXIMTMRyyYr6Bf2o&__tn__=-UK-y-R
https://www.facebook.com/events/3690678344324174/?__cft__%5b0%5d=AZWK3921D8iMiLa5-Dz_Ee0B2tfi4qTTMtT_y7cgVaohz_QYlFAAwVrnV3KZ8K09NYioJe2waAjzyazJDqiesePOKKdR12a9mOEmZo3PS8x377kemTySiWiZhH94c9GRflGPVCQFUH-_8ykLWBzApKGf37oRrKGcIe1MxPWdV0OeBWBnXesH9QSRpheoH7E7vpJ1ONj8KXIMTMRyyYr6Bf2o&__tn__=-UK-y-R


ONSDAG 2 JUNI   
 

OE3 - Olle Erixon 
ÄNTLIGEN DAGS FÖR PREMIÄR! 
Så var det äntligen dags att packa bussen och åka mot årets första race i Valeryd Legends 
Cup 2021. 
Ljungbyhed motorbana står som värd för premiären vilket känns lovande då de flesta förare i 
serien inte kört här tidigare vilket öppnar upp chanserna för riktigt spännande race. 
Mina egna förberedelser inför säsongen har varit bra, känslan i nya bilen har varit grymt 
positiv sen första testet och jag rullar mot Skåne med enorm entusiasm och jag är övertygad 
om att såväl jag som resten av teamkompisarna i Nyman Racing kommer att utmana om 
segrar under helgens gång. 
Resan mot Skåne börjas idag onsdag för att imorgon torsdag kunna köra några pass test på 
det gamla flygfältet i Ljungbyhed. 
På fredagen sen väntas ett test samt tidskvalet som avgör var vi startar lördagens två race. 
Som hjälpreda under helgen har jag som alltid min sambo Josefine Hultgren men också förra 
årets teamkompis Emil Roman Karlsson vilket kommer att bli ruskigt bra. Emil var med på 
seriens officiella testdag och samarbetet fungerade klockrent från första stund. 
 
På återhörande, Olle Erixon 
  
 
 

     
 
OE3 - Olle Erixon 
OKEJ KVALDAG PÅ LJUNGBYHED! 
Årets första kvaldag är avklarad här på Ljungbyhed och resultatet är okej, varken mer eller 
mindre. 
Efter ett händelserikt test imorse där ett bromsrör gick av vilket resulterade i avåkning blev 
det ett febrilt arbete för Josefine & Emil för att laga bilen inför kvalet. 
Vi rullade ut på tidskvalet med optimism men min körning var tyvärr ganska långt ifrån felfri 
och resultatet blev därför bara en niondeplats totalt av de 65 bilar som är på plats. 

https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZVlEf79H9e0mTZgqcIuAQWgtxhMall85qE9d0ROdG90o8vWEs8WwfilX7CQnvx7w3jxgu4CjIHkpXmAHdEB-Jl8cJWIprmzAn9m2fMjDGpIlqpIauTLp_KWvDHSlScBB1dRQig1pVFhTBoPGwkjiBpg&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZVlEf79H9e0mTZgqcIuAQWgtxhMall85qE9d0ROdG90o8vWEs8WwfilX7CQnvx7w3jxgu4CjIHkpXmAHdEB-Jl8cJWIprmzAn9m2fMjDGpIlqpIauTLp_KWvDHSlScBB1dRQig1pVFhTBoPGwkjiBpg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZVlEf79H9e0mTZgqcIuAQWgtxhMall85qE9d0ROdG90o8vWEs8WwfilX7CQnvx7w3jxgu4CjIHkpXmAHdEB-Jl8cJWIprmzAn9m2fMjDGpIlqpIauTLp_KWvDHSlScBB1dRQig1pVFhTBoPGwkjiBpg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__cft__%5b0%5d=AZVlEf79H9e0mTZgqcIuAQWgtxhMall85qE9d0ROdG90o8vWEs8WwfilX7CQnvx7w3jxgu4CjIHkpXmAHdEB-Jl8cJWIprmzAn9m2fMjDGpIlqpIauTLp_KWvDHSlScBB1dRQig1pVFhTBoPGwkjiBpg&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZUNjROV-E9YdWGEm7i_uuDTF10xOg0wzI3zB_ZOmcujOnezZXvRaUuM494srAwwecGWfG0F0X7_3H4G2PcfouJJh9tYWpFfM4WYNvKfKzHM4cUFzLwpBxORxFmPXkgyBWQgPmf5RY99VPM9QxJdhtIe&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__cft__%5b0%5d=AZUNjROV-E9YdWGEm7i_uuDTF10xOg0wzI3zB_ZOmcujOnezZXvRaUuM494srAwwecGWfG0F0X7_3H4G2PcfouJJh9tYWpFfM4WYNvKfKzHM4cUFzLwpBxORxFmPXkgyBWQgPmf5RY99VPM9QxJdhtIe&__tn__=-%5dK-R


Jag tror att vi har en bra bil till racen imorgon men tyvärr saknade vi det sista lilla idag på 
kvalet för att starta längre fram på gridden imorgon. 
Positivt däremot är att vi i Nyman Racing lyckades plocka 8 av de 10 första startrutorna inför 
första racet imorgon med Christofer Karlsson Motorsport från Pole position efter ett ruskigt 
starkt kval.  
På återhörande, Olle Erixon 
  
 
OE3 - Olle Erixon 
TUFFA PREMIÄRRACE PÅ LJUNGBYHED! 
Årets premiär i Valeryd Legends Cup är avklarad och det är med blandade känslor vi rullar 
hemåt från Skåne. 
Dagens två race har varit tuffa, både fysiskt och psykiskt. Dessutom har bilen fått ta en hel 
del stryk. 
RACE 1: 
Start från nionde ruta och efter en halvdålig start tappade jag en placering ner till tionde. 
Efter bara 3 varv blev Safety car utkallad efter en rejäl krasch lite längre bak i fältet. 
Många varv bakom säkerhetsbilen blev det och när den väl gick in i depå och banan var 
rensad på bilar och delar blev det bara 3-4 varv innan målflagg. 
Jag lyckades passera min teamkompis Michael Gryvik men blev sen passerad på målrakan 
fram till mål av Daniel Lennartsson med enbart 2 tusendelar. Surt och en åttondeplats som 
resultat. 
RACE 2: 
Start från sjunde ruta och om starten i första racet var halvdålig så var starten i andra racet 
katastrofdålig. Rejält påkörd bakifrån och ur första kurvorna på p11. 
Därefter började jakten framåt men när jag väl tagit mig fram till p8 var luckan fram till 
ledarklungan nästan 50 meter. 
En lång jakt framåt tog början och lagom till näst sista varvet hade jag ätit mig ikapp samme 
Lennartsson som i första racet. 
Lennartssons däck hade gjort sitt och jag märkte att han hade kämpigt med fästet när jag 
hade tvärtom, riktigt bra fäste. 
En mästerlig defensiv från Danne gjorde att jag rullade i mål strax bakom honom. 
Samma placering som i första racet alltså, men med betydligt bättre racetempo. 
Detta gör att vi rullar från premiären med en relativt bra känsla i kroppen ändå. Vi har bra 
tempo men behöver göra bättre 
kval och hitta en högre lägstanivå 
för att kunna plocka mer poäng. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZUNjROV-E9YdWGEm7i_uuDTF10xOg0wzI3zB_ZOmcujOnezZXvRaUuM494srAwwecGWfG0F0X7_3H4G2PcfouJJh9tYWpFfM4WYNvKfKzHM4cUFzLwpBxORxFmPXkgyBWQgPmf5RY99VPM9QxJdhtIe&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/christoferkarlsson27/?__cft__%5b0%5d=AZUNjROV-E9YdWGEm7i_uuDTF10xOg0wzI3zB_ZOmcujOnezZXvRaUuM494srAwwecGWfG0F0X7_3H4G2PcfouJJh9tYWpFfM4WYNvKfKzHM4cUFzLwpBxORxFmPXkgyBWQgPmf5RY99VPM9QxJdhtIe&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZWN9HUZSYTfFoH7zV_-oWY_k9Pc9SP_EZNt96IoXwkBPNbSLgFtV0FyzdT8jSAwNXHjtHVjr5XajMIm7Z2XNXfBGZTHrmr8okPse-pjUgcZdulQ27-clBW49HN_C5ZoQluyY-o4qnce3HFNgN4WLwbv&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZWN9HUZSYTfFoH7zV_-oWY_k9Pc9SP_EZNt96IoXwkBPNbSLgFtV0FyzdT8jSAwNXHjtHVjr5XajMIm7Z2XNXfBGZTHrmr8okPse-pjUgcZdulQ27-clBW49HN_C5ZoQluyY-o4qnce3HFNgN4WLwbv&__tn__=kK-R


KINNEKULLE 4-6 JUNI   
 

granfors_racing Grattis Linus till första pole position och första vinsten i Aquila Formula 

1000! 🎉🏆 

Ny säsong, nya förare på pallen. Grattis till Neo och Leo till era första pallplatser! 🏎👌   
 

     
 
Granforce Racing är här: Kinnekulle Ring. 
Linus har tagit över stafettpinnen från brorsan i Aquila Formula 1000 och slog till med full 

pott i helgen. Pole position och vinst i alla tre racen.  

Även pappa Granfors fick kliva högst upp på pallen i Sportsman klassen.  
 
 
Richard Eriksson 
Nu är premiärtävlingen för i år avklarad. En helg i strålande sol på Kinnekulle Ring med alla 
våra kamrater i SSK Serien. Finns mycket att berätta men kort och gott en ny bil, nya 

bekymmer. Hela fria träningen på fredagen gick åt att justera in bilen och fixa de fel som 
uppkom. Allt ifrån växlingsbekymmer, en generator som sa upp sig och ett stag i framvagnen 
som ville satsa på en egen karriär och lämnade vår bil till en vevhusventilation som inte 
gjorde sitt jobb.  
Vår vana trogen så muttrade vi lite men bet sen ihop och fixade felen som uppstod allt 
eftersom. 
Tyvärr innebar allt strul att Michael Eriksson inte kom ut i kvalet. Vilket gjorde att han fick 
starta sist i race 1 på lördags eftermiddan. Jag hann precis ut till mitt kval och bilen kändes 
då bra. Varvtiderna vill inte riktigt infinna sig men jag får iaf position 3 på startgriden. Då 
bilen nu kändes bra så hoppar Michael in i bilen, glad i hågen ställer han upp i sin fålla längst 
bak med sikte på att försöka plocka många placeringar. Starten går och det blir trångt in i 
första sväng. Men inga större fadäser, byter bara lite färg med en annan bil. Varv 2 när 
Michael lagom har passerat målrakan och ska svänga in vänster in under bron så släpper 
”casterstaget” i framvagnen och bilen niger ner så fint att den är omöjlig att hålla kvar på 
banan och en rejäl avåkning tar sin början. Men tur som en tok så blir det bara en sväng på 

gräset och byte av underkläder.  
Bara att släpa in bilen och återigen mecka ihop den inför mitt första race på lördag 
förmiddag. 
Efter en kväll och natt med grannar som hade trubadur och kareoke afton under intagande 
av olika berusningsmedel så var nu bilen iordning för mitt race 1 söndag morgon. 

https://www.instagram.com/granfors_racing/
https://www.facebook.com/granforceRacing/?__cft__%5b0%5d=AZXuWxCaagXZPy9HY1qTEy_ltJR9-7NDI-WS8FJ7rTISz2ecHiTP16zTDszDjkiHyo_Qj-D_WYV-623hfFcA4DLBIPMT4OIG1pbvbi6300rXyAi-lnD89D-dwQo0nslnyAmaqP7uptot4wLBz80Vz_ZL&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/Kinnekulle-Ring-122818105018631/?__cft__%5b0%5d=AZXuWxCaagXZPy9HY1qTEy_ltJR9-7NDI-WS8FJ7rTISz2ecHiTP16zTDszDjkiHyo_Qj-D_WYV-623hfFcA4DLBIPMT4OIG1pbvbi6300rXyAi-lnD89D-dwQo0nslnyAmaqP7uptot4wLBz80Vz_ZL&__tn__=kC%2CP-R
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__cft__%5b0%5d=AZWUz5jhng4jRB9HV6YgsR5INR6_Sj29VEBLoqP9RZmDFhikSoH8cwYM1P-20DxXyYOgjwJG1D4PtVSTo2OSwCoYodJdcG8wV6bPAqqeddfKKmzabUOOtOH04czc98fBo3Tt30ig-8x6MSPxvFH0XdTHaHi2Ld1FKmPBxpK1qDJU85u8XE5H2wuhkynUlST3cCwTo52WwqaMxpKtHMMm3MVx&__tn__=-UC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/sskserien?__cft__%5b0%5d=AZWUz5jhng4jRB9HV6YgsR5INR6_Sj29VEBLoqP9RZmDFhikSoH8cwYM1P-20DxXyYOgjwJG1D4PtVSTo2OSwCoYodJdcG8wV6bPAqqeddfKKmzabUOOtOH04czc98fBo3Tt30ig-8x6MSPxvFH0XdTHaHi2Ld1FKmPBxpK1qDJU85u8XE5H2wuhkynUlST3cCwTo52WwqaMxpKtHMMm3MVx&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__cft__%5b0%5d=AZWUz5jhng4jRB9HV6YgsR5INR6_Sj29VEBLoqP9RZmDFhikSoH8cwYM1P-20DxXyYOgjwJG1D4PtVSTo2OSwCoYodJdcG8wV6bPAqqeddfKKmzabUOOtOH04czc98fBo3Tt30ig-8x6MSPxvFH0XdTHaHi2Ld1FKmPBxpK1qDJU85u8XE5H2wuhkynUlST3cCwTo52WwqaMxpKtHMMm3MVx&__tn__=-%5dK-y-R


Vaknar upp och inser att idag blir det en utmaning, vilket väder, varmt som bara den. 
Jag ställer upp mig på min tredje ruta och taggar upp mig, nu jäklar ska det åkas. Starten går 
och den blir allt annat än bra. Jag får inte farten med mig och tappar en placering direkt. 
Fastnar sen bakom den bilen i säkert 5-7 varv. Kommer till slut om bilen och tar mig i mål 
som 3:a. Jag klassar det som en tredjeplats, skulle även kalla det en sista plats då vi bara var 
3 st i min klass, av de totalt 6 som startade samtidigt. 
Bilen funkade bra, inget gick sönder bara rejält med understyrning under de sista varven. 
In och svalka av sig så gott det går, det är nu rejält varmt skuggan känns behövlig nu så här 
efter racet. 
Nu är det dags för Michaels race 2, vi har justerat lite med förhoppning att understyrningen 
inte ska återkomma under Michaels race. 
I och med att Michael bröt race 1 så för han starta sist även i race 2. 

Starten går nu bättre och 
Michael plockar flera placeringar 
under de första varven. Tyvärr 
så räcker inte farten till ännu för 
att vara med i toppen. I slutet av 
racet så är däcken rejält 
överhettade och bilen tas i mål 
på en hedrande 4 plats. 
Nu blir det lite bråttom, om 45 
minuter så är det dags för mitt 
andra race. Vi tjatar oss ur den 
obligatoriska park farme som är 
och åker direkt till vår depåplats. 
Där byter vi hjul tankar och gör 
en allmän översyn. Jag klär på 

mig understället och en trelagers overall, känns bra när det är 28-30 grader varmt. Klättrar 
graciöst in i bilen och gör mig iordning. Ska starta bilen, den vägrar och skjuter istället 
huvudsäkringen. Michael som är snabb som en vessla byter huvudsäkringen och ger mig 
klartecken att starta. Hmm huvudsäkringen går igen, va faaan är det för fel. Den Mcgyver 
Michael är så gör han en ny/egen säkring av en grövre kabel. Den håller nu när jag ska starta, 

men du vill inte bilen gå igen istället.  
Vi får hjälp av en depå granne att knuffa bilen och vi får igång den i backen ner till nedre 
depån. Lagom pulshöjande inför start, jag kommer ner 2 minuter innan start, pust.. 
Denna gång går starten bättre, jag håller min 3:e plats ända in i mål, jag har inte en chans att 
hänga med Joel Thoren och Robin Wärmlund, satan vad snabba de är, allrahelst Robin som 

nu tar sin andra heat seger för dagen. Robin måsta ha stått upp och kört.  
Bilen är nu lite ärrad och fått lite racepatina. Nu på vägen hem i racebussen så funderas det 
mycke på hur vi ska få vår nya racebil, vår Volvo Challenger att gå fortare. Vi är överens om 
att bilen har potential, bara frågan kommer vi att komma överens med bilen, det återstår att 
se. 
Men vi lovar vi kommer att göra allt vi kan för att komma åter till tävlingen i Falkenberg och 
ge våra kamrater/medtävlande en match. 
Tack till er alla funktionärer som gör detta möjligt. Alltid lika roligt att munhuggas och 
skämta med er. 
      

https://www.facebook.com/joel.thoren.10?__cft__%5b0%5d=AZWUz5jhng4jRB9HV6YgsR5INR6_Sj29VEBLoqP9RZmDFhikSoH8cwYM1P-20DxXyYOgjwJG1D4PtVSTo2OSwCoYodJdcG8wV6bPAqqeddfKKmzabUOOtOH04czc98fBo3Tt30ig-8x6MSPxvFH0XdTHaHi2Ld1FKmPBxpK1qDJU85u8XE5H2wuhkynUlST3cCwTo52WwqaMxpKtHMMm3MVx&__tn__=-%5dK-y-R
https://www.facebook.com/robin.warmlund?__cft__%5b0%5d=AZWUz5jhng4jRB9HV6YgsR5INR6_Sj29VEBLoqP9RZmDFhikSoH8cwYM1P-20DxXyYOgjwJG1D4PtVSTo2OSwCoYodJdcG8wV6bPAqqeddfKKmzabUOOtOH04czc98fBo3Tt30ig-8x6MSPxvFH0XdTHaHi2Ld1FKmPBxpK1qDJU85u8XE5H2wuhkynUlST3cCwTo52WwqaMxpKtHMMm3MVx&__tn__=-%5dK-y-R


SUNDSVALL 5 – 6 JUNI 
Alfred Grindberg. 
 Kort uppdatering från R2 av @swedishdriftchampionship. 

Laget lyckades ta tredje plats igen  

Vi är poängledaren i SEMI-PRO atm  

Med mer plats i denna nya bil kommer vi att driva ännu hårdare i R3 @hultsfreddrifttrack  
   

 
 
 
 
 
 
 
 

Alexander Räkan Boström 
 
Det här gick ju inta alls som vi tänkt oss..  
Mappningen gick super bra och motorn svarade fint på alla justeringar. Svin taggade och 
hungriga på en pallplats så packar vi och lastar för att åka till Sundsvall för 2:a tävlingen. När 
vi kommer dit så startar bilen super fint och vi ställer i ordning Depåplatsen. När jag ska 
starta bilen för att köra in den i vårat tält så är den riktigt segstartad men jag tänkte inte mer 
på det och börjar varmköra bilen. Åker ut på banan för att testa bilen på frikörningen som 
var på fredagen. Jag kommer 2 varv sen börjar den klippa för att avgastempen på 2 cylindrar 
var för kall. Åker in i depon igen och börjar felsöka. Efter mycket felsökning och provat alla 
teorier så konstaterar vi att det är något med ventilerna på avgassidan som gör att vi inte får 
någon kompression på 1 cylinder. Eftersom vi lyckas konstaterar att det är ventilerna men 
inte vet varför det har hänt så tar vi beslutet att det 
inte är något i kan fixa på plats utan vi väljer att 
lämna tävlingen innan den har påbörjats.  
Ett sjukt tråkigt beslut men jag har inte råd att 
chansa ihop en lösning som kanske resulterar i att 
hela motorn går sönder! Kändes extra sur då jag låg 
bra till i serien och det kändes som en bana som 
passar mig bra.  
Jag har nu kollat hemma och bottendelen av 
motorn har klarat sig och det ser ut som att det 
ventilsäte eller en ventil som gått. Jag återkommer 
med mer info när jag rivit isär mer. Jag tar det sakta 
men säkert för att se varför det gått sönder också.  
Vi kommer komma tillbaka till nästa tävling ännu 

starkare och hungrigare  
Vill bara passa på att tacka alla som kom förbi på 
kvällen och kom med tips, förslag, lånat ut verktyg och en massa pepp på att få ihop det till 

tävlingen. Ni vet vilka ni är! Ingen nämnd ingen glömd även ett stort tack mitt team och 

alla andra som hjälper och stöttar mig på olika sätt. Ni är guld värda  
 

https://www.facebook.com/alexander.s.bostrom?__cft__%5b0%5d=AZWYeFYrnMOcgbpsG4-sDdB66OzaaI46Y5t1qE_BKJrMeDtXH1CSgKdGRVoMlfJZGbnBOHGi9rmY-cFqaC3VC54wnnNmWuEULhugl1KFUqQhfQUe0Fkfsk6mB8kSCOsA2veogWcBw0npx95IvLvHHFf_&__tn__=-UC%2CP-R


GELLERÅSEN 13 JUNI   
 

Det var en deltävling Nordic Time Attack och i Club GT var dom 8 stycken och här kom 
Kasem Rabimzadeh på en 3:e plats och Björn Jansson kom på en 6:e plats i sina Porschar. 
 

TORSDAGEN 17 JUNI   
OE3 - Olle Erixon 
CIRKUSEN DRAR NORRUT! 
Äntligen racehelg igen och efter premiären för två veckor sedan i Skåne drar vi denna gång 
istället norrut till Drivecenter Arena i Fällfors, norr om Skellefteå. 
Vi ser fram emot en häftig racehelg på en bana där det aldrig tidigare tävlats i Valeryd 
Legends Cup vilket bäddar för riktigt spännande race.  
Som Rookie förra säsongen var de flesta banorna nya för mig och jag hade då relativt lätt att 
anpassa mig och hitta tempo vilket jag hoppas håller i sig även den här gången. 
Tillsammans med teamkompisarna i Nyman Racing känns det som att vi kommer väl 
förberedda till helgen och förhoppningen är att fortsätta framgångståget från premiären för 
två veckor sedan. 
Josefine Hultgren är givetvis med och sköter allting runt mig och bilen i vanlig ordning.  
 

  
 
OE3 - Olle Erixon 
HÄNDELSERIK FREDAG I FÄLLFORS! 
Igår fredag hände det mesta som kan hända på en tävlingshelg tror jag. 
Vi vaknade till regn och blöt bana till fria träningen. Regn ger alltid en spännande touch till 
tävlandet för man vet aldrig på förhand hur man står sig mot konkurrenterna. 
Vi stod oss bra skulle det visa sig, riktigt skön känsla i bilen och vi lyckades sätta näst 
snabbaste tid av samtliga 50 förare. 
Skönt med ett riktigt formbesked inför kvalet senare under dagen. 
Efter kvalet kom solen fram, vi kollade över bilen och ändrade lite inställningar. 
Allting kändes bra och under kontroll när mörka moln och hårda vindar drog in över 
banområdet med bara en timma kvar till kval.  
Plötsligt tar en kastvind tag i teamets alla tält som lyfter och trasslar in sig bland bussar och 
husvagnar.  

https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZVdbA02xk6a9KRVMDtzzGOtklX23ID00gB3877qHv69AINlrTcBsrIddPjuadnhUN43OErvWleCn36GehbjgLWOgapvQJNfnsVwMNa-BTC1KW7WrcuRsNveQ9YiDDvc-soj58wZkVYhWRAFQY6WHeOm&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/drivecenter/?__cft__%5b0%5d=AZVdbA02xk6a9KRVMDtzzGOtklX23ID00gB3877qHv69AINlrTcBsrIddPjuadnhUN43OErvWleCn36GehbjgLWOgapvQJNfnsVwMNa-BTC1KW7WrcuRsNveQ9YiDDvc-soj58wZkVYhWRAFQY6WHeOm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZVdbA02xk6a9KRVMDtzzGOtklX23ID00gB3877qHv69AINlrTcBsrIddPjuadnhUN43OErvWleCn36GehbjgLWOgapvQJNfnsVwMNa-BTC1KW7WrcuRsNveQ9YiDDvc-soj58wZkVYhWRAFQY6WHeOm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZVdbA02xk6a9KRVMDtzzGOtklX23ID00gB3877qHv69AINlrTcBsrIddPjuadnhUN43OErvWleCn36GehbjgLWOgapvQJNfnsVwMNa-BTC1KW7WrcuRsNveQ9YiDDvc-soj58wZkVYhWRAFQY6WHeOm&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__cft__%5b0%5d=AZVdbA02xk6a9KRVMDtzzGOtklX23ID00gB3877qHv69AINlrTcBsrIddPjuadnhUN43OErvWleCn36GehbjgLWOgapvQJNfnsVwMNa-BTC1KW7WrcuRsNveQ9YiDDvc-soj58wZkVYhWRAFQY6WHeOm&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZVZARQOtM27g82iYZTa1IIect_X6tNGXRdGFDrn8aOojJTEwvaCjhXr2YG89Awk9AfiHWJXoNHZRBDPd-mQJVlzkVUZKu8zkCU1iIuKLHuoCGtBmdf7XOePfa4D-d4K7QTqogWfsPPkabXswrJMaZcu&__tn__=-UC%2CP-R


Hela teamet gör sen en hjälteinsats och plockar isär alla skrotade tält, och vi lyckas rulla ut 
till kvalet med alla bilar precis innan kvalet startade. 
Regnet duggade fortfarande och med svarta moln över banan var det ett lotteri med däck 
och lufttryck. 
Jag valde att köra med inställning för torr bana och ganska lågt lufttryck.  
Det visade sig fungera bra. Körningen stämde däremot inte riktigt till 100% och jag hade 
problem med bromsar som ”glasade sig” vilket betyder att ytan på bromsskivor och 
bromsbelägg blir spegelblanka vilket gör att bromsverkan blir halverad. Trots detta lyckades 
vi placera bilen på sjätteplats vilket är bra efter omständigheterna. 
Efter kvalet lyckades vi rädda 2 av de 3 sönderblåsta tälten vilket gör att idag syns inga spår 
efter gårdagens kaos. 
Idag väntar två race där vädret ser ut att kunna skifta en del så med all säkerhet blir det 
spännande race! 
 
På återhörande, Olle Erixon 
 

 

      
 
 



OE3 - Olle Erixon 
ETT PLUS OCH TVÅ MINUS! 
Om fredagen var händelserik på Drivecenter Arena i Fällfors skulle lördagens race bli minst 
lika händelserika. 
Sjätte startruta i första racet och torr bana. 
Efter fredagens bromsproblem fick bilen sig en rejäl översyn inför racet och vi rullade mot 
start med höga förväntningar. 
Efter en bra start kom jag iväg som sexa och hängde med bilarna framför första varven innan 
säkerhetsbilen kallades ut på grund av en krasch längre bak i fältet. 
Efter bromsproblemen på fredagen beslutade vi att byta till ett annat fabrikat på 
bromsbeläggen vilket gav en helt annorlunda känsla i bromspedalen vilket gjorde att jag i 
inbromsningen till första kurvan i omstarten var aningens försiktig för att inte låsa upp 
framdäcken, vilket gjorde att min teamkompis Michael Gryvik lyckades runda mig i första 
svängen. 
Ett misstag från min sida som gjorde mig frustrerad, såna misstag får man inte göra. 
Jag lyckades sen hänga på Gryvik och något varv senare passera honom. 
När Erik Blixt växellänkage hoppade isär från andraplatsen fick han vika åt sidan och 
femteplatsen kom därför på köpet. 
De sista 2-3 varven hade jag och Gryvik i princip samma tempo och rullade över mållinjen 
strax efter varandra. 
Ett bra resultat efter fredagens problem och ett fall framåt efter åttondeplatserna på 
Ljungbyhed under premiärhelgen 2 veckor tidigare. 
Startplaceringen till andra racet baseras på bästa varvtiden i första racet där vi dessvärre 
bara mäktade med åttonde tid, återigen ytterspår vilket absolut inte är någon fördel på 
banan i Fällfors. 
Inte nog med det, precis som på fredagen drog regnmoln in över banan med en timme kvar 
till race. 
Ett tålamodskrävande rävspel började mellan samtliga förare för att avgöra vilka däck man 
skulle köra på. 
Skulle man chansa på att molnen inte släppte ifrån sig något regn och därför kunna åka på 
”torrdäck” men samtidigt vara chanslös om regnet väl skulle komma, eller skulle man ta 
regndäck och chansa på att inte alls hänga med om det skulle fortsätta vara torrt? 
Vi väntade in i det sista men valde regndäck. 
Ett beslut som de flesta i toppen skulle göra, bortsett från några få bilar. 
Med 5 minuter kvar till start och med samtliga bilar på startplattan öppnade sig himlen 
fullständigt och det blev ösregn. 
Efter att ha varit stark på testet under fredagen i blött kände jag mig lugn och trygg, jag 
visste att jag skulle kunna utmana i toppen bara jag kom igenom första varven utan 
sammanstötningar. 
Men det var just det där med sammanstötningar… 
När starten går ser man inte någonting framåt förutom ”regnlampan” på bilen framför som 
lyser rött på bakluckan. 
Samtliga bilar i toppen tar det försiktigt in mot första kurvan förutom bilen som startade på 
insidan av mig med ”torrdäck” som i inbromsningen fullkomligt torpederar mig vänster bak 
som gör att jag blir vänd och rullar baklänges ut mot sandfållan. 
Mitt i alltihop blir jag sedan påkörd hårt på vänstersida av en annan förare vilket gör att vi 
krokar fast i varandra i sandfållan och racet är över för min del. 

https://www.facebook.com/OE3OlleErixon?__cft__%5b0%5d=AZV-Fl8HiMEwB8lo5L_CS46VRTXuUSfHj02M6xKLi-vOVXQ4WsGbP4qBcfGN7YsociE4RX1bTYnK0eW0IG4sDe0L5pjKA9aaQKDdB-oP87VWdarzEdYPFa3QaLnvdXjHQIcSwLFpRvDNZQbvCbg_e7JZAi9oKukC_DT5BIEhr1zhFbrADLfM4IL0eSY1skMTC-Y&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/drivecenter/?__cft__%5b0%5d=AZV-Fl8HiMEwB8lo5L_CS46VRTXuUSfHj02M6xKLi-vOVXQ4WsGbP4qBcfGN7YsociE4RX1bTYnK0eW0IG4sDe0L5pjKA9aaQKDdB-oP87VWdarzEdYPFa3QaLnvdXjHQIcSwLFpRvDNZQbvCbg_e7JZAi9oKukC_DT5BIEhr1zhFbrADLfM4IL0eSY1skMTC-Y&__tn__=kK-R


Första smällen kan jag acceptera för alla kan göra misstag och framförallt i de 
väderförhållandena som var i starten. 
Den andra smällen däremot gör mig förbannad då den enligt mig hade gått att undvika om 
den andra föraren hade varit mer vaken och aningens mer försiktig. Den föraren som körde 
in i mig har i årets första 4 race varit med om incidenter eller oroligheter i 3 av dom. 
Ingen förare har eller kommer någonsin lyckas vinna ett race i första svängen. Speciellt inte i 
spöregn med noll sikt framåt.. 
Nu rullar vi hemåt med trasig bil och ett rejält poängtapp i mästerskapet och med mingipor 
neråt när vi istället kunde åkt hemåt med en pokal under armen och stora leenden, men sån 
är sporten. 
Vi siktar framåt och hoppas att efter regn kommer solsken. Och förhoppningsvis pokaler! 
Nästa race körs på Falkenbergs Motorbana den 9-11 Juli. 
På återhörande, Olle Erixon  
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 



FALKENBERG 18 – 19 JUNI    
 

Richard Eriksson känner sig bedrövad med Michael Eriksson. 
Tänkte skriva en racerapport från helgens tävling med SSK Serien i Falkenberg. Tyvärr blir 
den rätt fåordig då helgen har varit/är rätt misslyckad. 
Vi gjorde en del ändringar med väghållningen utifrån vår upplevelse från premiärtävlingen 
på Kinnekulle Ring tidigare. 
De justeringarna vi gjort fick/kunde vi tyvärr inte riktigt prova ut. 
På mitt kval idag så ville 5:ans växel inte längre vara med oss, den gick över till att jobba 

extra som stenkross.  
Så tävlingen fick brytas och nu går våra huvuden i spinn, vad/hur löser vi detta till nästa 
tävling, Raceweek den 23-25 juli? 
Bara bryta ihop och komma igen. 
 
I Aguila klassen var dom 9 stycken och här kom Linus Granfors i Race 1 på en 2:a plats och 
han var 0,077 hundradelar efter. I Race 2 kom Linus också på en 2:a plats och här var han 
0,175 hundra delar efter.   

 
MANTORP PARK 20 JUNI     

Det var en deltävling i RACE4FUN klassen och det kom 45 stycken till start och dom körde ett 
8 timmars race och här kom 206 RC Racing med sin Peugeot 206 på en 30:e plats och dom 
körde 129 varv och dom som vann åkte 184 varv.   
 
 
 

 

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 skaffa folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 

070 – 5397726 ej efter 21.00 

 

Vagnboksutförare. 

Kontakta Kjell Hellman 070-3599977  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/richard.eriksson?__cft__%5b0%5d=AZW_XvAh7YWk4pmz3gix0uymKJbrnfVhBo5yjfnon3SnChXVbvTO4ZhUhNBPkft-dOJReZUyP5NjbXFWWO6BC_3pYKR76tqXw9InvpJh5SoyXMZXaKqJ7HbQHQegErj-5FPkFPmDCiqKcaUTwd9i7Npy&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__cft__%5b0%5d=AZW_XvAh7YWk4pmz3gix0uymKJbrnfVhBo5yjfnon3SnChXVbvTO4ZhUhNBPkft-dOJReZUyP5NjbXFWWO6BC_3pYKR76tqXw9InvpJh5SoyXMZXaKqJ7HbQHQegErj-5FPkFPmDCiqKcaUTwd9i7Npy&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/sskserien?__cft__%5b0%5d=AZW_XvAh7YWk4pmz3gix0uymKJbrnfVhBo5yjfnon3SnChXVbvTO4ZhUhNBPkft-dOJReZUyP5NjbXFWWO6BC_3pYKR76tqXw9InvpJh5SoyXMZXaKqJ7HbQHQegErj-5FPkFPmDCiqKcaUTwd9i7Npy&__tn__=-%5dK-R


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. 

 

Karting Genk: Home of Chamions 29 APRIL   
Patrik Johansson är med Kenneth Hildebrand och Dante Johansson här. 

 Genk, Flamländska regionen, Belgien  ·  
Dantes premiär i nya klassen OKJ är på gång, fria träningar idag och det har rullat på helt ok, i 

morgon startar det Champions of the future ska bli väldigt spännande  
 

        
 
Patrik Johansson är här: Karting Genk Home of Champions 

  Genk, Flamländska regionen, Belgien  ·  
Högsta världsnivån i gokart är brutal, tidskörning klar, Dante kvalar in 6,5 tiondelar efter den 
som var snabbast, Dantes placering blir 75a i tidskörningen. Nu väntar 1 kvalheat idag och 
fyra i morgon, allt går att följa www. Championskarting.com 
 
Patrik Johansson 
Start smäll i kvalheat 1, nu är bilen i riktbänk 

    

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZUocb2e64c3jysT8jK3QADnCcNRDR1OHoT6ZI0PxNsyg8tBiYymth1kjmDmGUpYkIqx5rMVVK_SNEpJOaVxWH4RNNGGP6y191-OuMJDhiT0kqUorWyizXCfp8f8ckgIj7UU7-9gnpbwXPJdFwL4VeTY&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZUocb2e64c3jysT8jK3QADnCcNRDR1OHoT6ZI0PxNsyg8tBiYymth1kjmDmGUpYkIqx5rMVVK_SNEpJOaVxWH4RNNGGP6y191-OuMJDhiT0kqUorWyizXCfp8f8ckgIj7UU7-9gnpbwXPJdFwL4VeTY&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/pages/Genk/115079861840690?__cft__%5b0%5d=AZUocb2e64c3jysT8jK3QADnCcNRDR1OHoT6ZI0PxNsyg8tBiYymth1kjmDmGUpYkIqx5rMVVK_SNEpJOaVxWH4RNNGGP6y191-OuMJDhiT0kqUorWyizXCfp8f8ckgIj7UU7-9gnpbwXPJdFwL4VeTY&__tn__=%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZWBbTEkuzAq9JaLesSteFs6gW2r95-zRO6B1uMqx-p2R8eog2Gu27dIee1PswsZng45KWGAUJ_yoTa_Y8juskSZhqZuxWKi8J3CumRQQOC7hcWH8SebqEq0tiYWXaVe0ujdUTZRJxu-tst78tZYlu6c&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZWBbTEkuzAq9JaLesSteFs6gW2r95-zRO6B1uMqx-p2R8eog2Gu27dIee1PswsZng45KWGAUJ_yoTa_Y8juskSZhqZuxWKi8J3CumRQQOC7hcWH8SebqEq0tiYWXaVe0ujdUTZRJxu-tst78tZYlu6c&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/pages/Genk/115079861840690?__cft__%5b0%5d=AZWBbTEkuzAq9JaLesSteFs6gW2r95-zRO6B1uMqx-p2R8eog2Gu27dIee1PswsZng45KWGAUJ_yoTa_Y8juskSZhqZuxWKi8J3CumRQQOC7hcWH8SebqEq0tiYWXaVe0ujdUTZRJxu-tst78tZYlu6c&__tn__=%2CP-R
http://championskarting.com/?fbclid=IwAR2BWNSQfHZQnpKNhliojcNkEuStdEUe1ncywjKEJfbDRRAEtLqcSd4PDGI
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&comment_id=Y29tbWVudDoxOTgyODQ1NTI1MTk4MjEyXzE5ODI5NTI3OTE4NTQxNTI%3D&__tn__=R*F
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZVKgRT_hJj_2jRHT0o_LUmmD46u_BuuZtwjxzuFXgqh5TmX4Us9Gv9KSeOAV-3Y4rt_X404vDThZDEpe6VFbz7XKejcqnKw2p7l90MRPLWD0lES2yPzntGPhub2GPXH5EnqmnchGivHTMb51wiGw47Bogunxkjm9KPCzEBXG5NUT7Jj8kKP129KrdtQ22I5VW4&__tn__=-%5dC%2CP-R


Patrik Johansson är med Dante Johansson  
 Genk, Flamländska regionen, Belgien  ·  
Sista heatet idag, en mindre startsmäll bilen blev väldigt svårkörd efter detta, Dante 

kämpade alla varven till målflagg ändå, hårt i serien som man brukar säga  
  

    
 
 

BILSPORT RALLY & RACING NR 4   
 

NYA KARTINGUTSKOTTET UTSETT  
 

Anna ”JOJO” Axelsson Katrineholms MK, Magnus Petersson Helsingborgs KK, Bengt 
Söderberg Lycksele MK bildar det nya kartingutskottet. Jojo är ordförande och hennes 
klubbkamrat Mikael Dagberg blir adjungerad som sekreterare.  
Jojo och Mikael är för övrigt sambor och även ordförande respektive sekreterare i 
Katrineholms MK och aktiva i kartingsektionen med engagemang i Mellansvenskan/ MKR-
serien, Jojo i tävlingsledningen och Mikael som förbundstekniker. Magnus Petersson, 
förbundstekniker kommer i utskottet främst ansvara för teknikfrågor, medan Bengt 
Söderberg flitigt engagerad som tävlingsledare och domare bland annat bidrar med den 
kompetensen.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZVKgRT_hJj_2jRHT0o_LUmmD46u_BuuZtwjxzuFXgqh5TmX4Us9Gv9KSeOAV-3Y4rt_X404vDThZDEpe6VFbz7XKejcqnKw2p7l90MRPLWD0lES2yPzntGPhub2GPXH5EnqmnchGivHTMb51wiGw47Bogunxkjm9KPCzEBXG5NUT7Jj8kKP129KrdtQ22I5VW4&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZVKgRT_hJj_2jRHT0o_LUmmD46u_BuuZtwjxzuFXgqh5TmX4Us9Gv9KSeOAV-3Y4rt_X404vDThZDEpe6VFbz7XKejcqnKw2p7l90MRPLWD0lES2yPzntGPhub2GPXH5EnqmnchGivHTMb51wiGw47Bogunxkjm9KPCzEBXG5NUT7Jj8kKP129KrdtQ22I5VW4&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/pages/Genk/115079861840690?__cft__%5b0%5d=AZVKgRT_hJj_2jRHT0o_LUmmD46u_BuuZtwjxzuFXgqh5TmX4Us9Gv9KSeOAV-3Y4rt_X404vDThZDEpe6VFbz7XKejcqnKw2p7l90MRPLWD0lES2yPzntGPhub2GPXH5EnqmnchGivHTMb51wiGw47Bogunxkjm9KPCzEBXG5NUT7Jj8kKP129KrdtQ22I5VW4&__tn__=%2CP-R


 

MKR-SERIEN SÖDERTÄLJE 5-6 JUNI   
 

Första tävlingen i MKR-serien var det 2 KMK;are som åkte i Senior 125 som var 50 stycken 
och i Second chance var dom 22 stycken och här kom Agnes Wendelin på en 9:e plats och 
Sebastian Valtin kom på en 21:a plats.  
 
Valtin Racing 
Så var då årets första MKR-tävling avklarad.  
Södertälje bjöd på härligt vackert väder men det 
blev inte riktigt Sebastians dag. Inte de bästa 
förutsättningarna från början med knappt inkörd 
motor och tyvärr var tiderna under både träning, 
tidskörning och heat långt ifrån de tider som 
Sebastian brukar köra på. Frustrationen var stor 
och oavsett vad som justerades så ville det sig 
ändå inte. Till slut valde Sebastian att inte starta i 
second chance utan lämnade tävlingen.  
Tillbaka till verkstan! 
 
 

JÖNKÖPING 19-20 JUNI 
 
Patrik Johansson är med Dante Johansson och  

2 andra. 

 
Bra Lördag för Johanssons, Dante drämmer till och vinner förfinalen i SKCC, SKL i Jönköping 

efter bestraffning av ledaren, då Dante var tvåa så startar han Pole i finalen . Dante 

hade inte riktigt med fart för att vinna men first Podium i OkJ bra kört Dante en fin , grymt 
meckat av KH Racing 
 
 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/valtinracing/?__cft__%5b0%5d=AZXpZMopGjEb_2dlRcW7zX_5pduRRyr3Ee9vWio0sdS262AmV1PKgQg_zFyfOMG7tzBTAoHrp8jQGDkE0Th-d97z0UfjF2VMvi_syCZ-PBl2fkfwf79sLK22yQHz4uaW6MT9PSAl25-xXnSwwAbHpT71&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__cft__%5b0%5d=AZXnrbxGYn49EITz1Cq8RQasgzLWkQTHJK8QXHNM1f3y0dX9qY6gDBqlSseYmkYJZIg7ClGI8uRlDmAwlzvdPE31VcF5C6nyZwYbl7ti5a2qX2kX4rjEsG4uJDvZ6vq65sMMfZAImH1GW-0aB-b3Rd2sYSxad06lutR8IsJ8f3C3Rm6xikyVHQDeXTzUCy8ngN8&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/dante.johansson.1232?__cft__%5b0%5d=AZXnrbxGYn49EITz1Cq8RQasgzLWkQTHJK8QXHNM1f3y0dX9qY6gDBqlSseYmkYJZIg7ClGI8uRlDmAwlzvdPE31VcF5C6nyZwYbl7ti5a2qX2kX4rjEsG4uJDvZ6vq65sMMfZAImH1GW-0aB-b3Rd2sYSxad06lutR8IsJ8f3C3Rm6xikyVHQDeXTzUCy8ngN8&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/khracingteam?__cft__%5b0%5d=AZXnrbxGYn49EITz1Cq8RQasgzLWkQTHJK8QXHNM1f3y0dX9qY6gDBqlSseYmkYJZIg7ClGI8uRlDmAwlzvdPE31VcF5C6nyZwYbl7ti5a2qX2kX4rjEsG4uJDvZ6vq65sMMfZAImH1GW-0aB-b3Rd2sYSxad06lutR8IsJ8f3C3Rm6xikyVHQDeXTzUCy8ngN8&__tn__=-%5dK-R


 
Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben 

när ni flyttar adressen är: 

 

Katrineholms Motorklubb  

Lövåsvägen 18   

641 47 Katrineholm  

Tele 0730 - 818384.   

E-post: info@kmk.nu 
 

MÅNADSMÖTEN 

Månadsmöten hålls:  SE HEMSIDAN 

 

ARBETSGRUPP KARTING 

Gokart sektionen månadsmöten hålls första söndagen i månaden utom i juli klockan 

18.00 vid Gokartbanan i Valla. 

 

DAM/TJEJ SEKTIONEN 
Första onsdagen i månaden har vi klubblokalen till förfogande på Lövåsvägen 18 

Katrineholm. Idéer på vad vi ska göra? Konkatperson är Madicken Swärdh  

 

INTERNET 
KMK:s hemsida: http://www.kmk.nu  

Facebook: www.facebook.com/katrineholms.motorklubb  

 

MOTORHISTORIKERNA 
De har sitt månadsmöte första tisdagen i varje månad klockan 19.00 på Lövåsvägen 18 i 

Katrineholm. 

 

 

Ni som vill hjälpa till på tävlingar, ta gärna kontakt med någon i 
tävlingsledningen. En kompis som hjälper till är aldrig helt fel heller. 

 

NÄSTA NUMMER OKTOBER  
 

http://www.kmk.nu/
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb

