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Hej alla motorvänner
Nu har vi gått in i sommar säsongen och tävlingarna rullar på. Redan så har vi fått 
flera DM mästare i rally.
Tävlingen i Eriksberg närmar sig och ta nu chansen att få vara med på ett häftigt 
projekt och anmäl dig som funktionär.
Mini Moto och gokart tävlingar kommer och de behöver också hjälp.
Om alla hjälps åt så fungerar det mycket smidigare.
Vi har även kommit igång med folkrace serien i Vingåker, ny tävling i slutet av 
Juli.
Jag hoppas alla våra klubb representanter kör så det ryker nu i sommar så vi får 
skryta med många fina resultat.
Hoppas även på att det fina vädret fortsätter så vi får fina förhållanden att tävla i.

Vi hörs och syns i motorbullret.
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 PARK 6-7 APRIL
Det var första deltävlingen i Mellan Svenska Långlopps Serien och det kom 24 stycken till start i 8 timmars 
loppet, och på 21:a plats kom Team SEV och dom bröt efter 131 varv och dom vann på 255 varv.

KINNEKULLE RING 15 APRIL
Det var första deltävlingen i Nordic Six Hours Cup lika som  NSHC och Team 4 Lipstick Racing åkte sin 
första tävling med Jenny Linden, Eeva Läppänen och Hanna Renngård 
och det var en 6 timmars race och det kom 11 stycken till start och 
dom blev 5:a och åkte 232 varv det var 82 varv efter och i klass 2 blev 
dom 4:a i klassen.

www.lipstickracing.se 
Racerapport NSHC, race 1, 2018, Kinnekulle Ring
Söndagen 15 april var det premiär för vår bil, för säsongen med Nor-
dic six hour Cup och framför allt var det premiär för vårt nya team. Tre tjejer bakom ratten och tre gubbar i 
depån. Det är vi som är Lipstick Racing.
 
Vi åkte till Kinnekulle med förväntningar, nerver och lite ångest på det. En nyttig blandning för att stå på tå. 
Det var nu som vinterns teorier om att skapa ett tjejteam i långlopps racing skulle omsättas i praktiken. Det 
är inget konstigt med att tjejer kör racing, det finns hur många som helst som kör folkrace, sprintrace, motor-
cykel, rally, rallycross… Men det är inte så många som kör långlopp – och inte så många team som bara körs 
av tjejer.
Såhär summerade Hanna första racehelgen; -”Mina förväntningar och tankar var mer att få bilen att hålla och 
känna in hur den skulle fungera på en sådan bana som Kinnekulle är med många kurvor och dolda krön men 
även att bytena skulle fungera oss förare emellan. Under racet var jag mer fokuserad på att förbättra tekniken 
och få bättre tider när man lärt känna banan. Efter racet när vi gick i mål var bara ren och skär glädje. Att vi 
sedan placerade oss bra var en bonus och inget jag räknat med. Nu kan vi bara bli tightare och bättre som 
team och bilen kan bli snabbare med justeringar.”
 
Hanna var den som tog starten och första passet bakom spakarna. Hon fick 
starta på standard däck framtill medans ett par spacers transporterades till 
Kinnekulle i ilfart (tack så mycket). Anledningen var att dimensionen 205 
bredd aldrig hade monterats på bilen innan racet, vi hade bara testat med 
195 bredd och nu tog det i fjäderbenen i och gnuggade precis. Tre millim-
eter spacer ordnade den saken till pass två.
Jenny summerar sin resa fram till första racet; –”Det har varit en spän-
nande och rolig resa under hösten och vinter, då vi är tre tjejer som byggt 
vår första racingbil. Och vi är det första team med enbart tjejer inom endurance racing, och vi hoppas att fler 
tjejer vågar ta steget och vara med att köra med killarna. Tack vare våra mekaniker (min sambo är en av dom) 
med stort intresse av racing och kunskap inom bilbygge och alla våra sponsorer, så lyckades vi bli klara med 
vår bil i tid. Det har varit många timmar i garaget under vintern. Två veckor innan första tävling, besiktades 
vår bil genom SBF (Svenska Bilsports Förbundet) och vi fick ett positivt besked: Godkänd. Med en vecka kvar 
till tävling, så testkörde vi bilen på Björkviksring för första gång, så vi kunde känna vad som behövdes just-
eras. Vi kände en obalans i bakdelen vid hård inbromsning, så vi fick sänka bakaxeln för att få mer stabilitet 
vid inbromsning. Lördagen den 14 April åker hela teamet till Kinnekulle ring, förbereder oss inför tävlingen 
dagen efter, vi gjorde bl.a en kontroll besiktning på kvällen.
Söndag 15 April, tävlingsdagen. När jag vakna kl 06,00 på morgonen, så var det kallt och mulet, jag tar en 
kopp kaffe och försöker vakna till, jag känner små fjärilar i magen som bara ökar under fm. Vi ställer i ordn-
ing bilen i depån på banan, vi tjejer hade inte bestämt vem som skulle börja med starten, så det blev lottning, 
och jag blev förare nummer två för byte.



Ett förarmöte är obligatoriskt vid alla tävlingar, efter detta möte fick vi alla förare testa banan i ca 30 min in-
nan start. Nu närmar sig starten till en 6 timmars lång körning, full koncentration och fjärilarna i magen är 
väldigt STORA nu…. Starten går, och jag gör mig redo för ett förarbyte genom att sätta på handskar, hjälm 
och hybridskyddet fast i hjälmen, så vi kan göra ett snabbt förarbyte. Bilen rullar in i depån, då minskar mina 
fjärilar i magen och koncentrationen ökar och blir mer och mer fokuserad och laddad. När jag väl är fast-
spänd och klar för att köra, stängs min dörr… då kommer adrenalinet, gasen i botten…
Vi kör i 6 timmar, svetten rinner, tillslut kommer målflaggan, vår bil höll alla 6 timmar och det var vårt mål. 
Våra mekaniker finns runt oss hela tiden när vi rullar in i depån, som känns väldigt tryggt, dom är snabba 
och hjälper till med förarbyte genom att hjälpa till att sätta fast alla säkerhetsbälten och se till att vi har slad-
den i hjälmen så vi kan ha kontakt via radion, då vi har intercom hjälmar. Dom 
peppar oss hela tiden medans vi kör, Killarna hjälper till med tankningen och rät-
tar till saker som behöver justeras, dom är jätteviktiga för oss. Det var 11 startande 
bilar och i 4 olika klasser, vi kom 5:a totalt, 4:a i vår klass.
Efter tävlingen är vi väldigt nöjda med vår placering, vi är trötta och börjar känna 
träningsvärken i armarna, bröstet och i ryggen. Nu laddar vi för nästa tävling och 
lite justeringar på bilen innan tävling den 27 Maj på Gelleråsens motorbana. Hop-
pas att vi ses!”

Eeva summerar tävlingen på Kinnekulle; -”Tankarna fladdrar mellan kurvor, bromspunkter och raksträck-
or hela morgonen. Jag känner ingen nervositet, varför? Samtidigt som känslan blir starkare av, vad är det jag 
håller på med egentligen?
Hur som helst, sker det en dragning om vem som startar, tre skrynkliga papperslappar viks upp av var och 
en förarna. Jag fick nr.3. Sist upp på banan. På uppvärmningen, drar denna dam ett amatörmässigt slag på 
banan (jag är amatör i för sig, så rookie man kan vara i ett par skor). Sladdar ut från banan, upp på gräset och 
hamnar med bakdelen mot färdriktningen. I depån blir jag utskälld, biter ifrån och laddar om mentalt så gott 
det går. Tankarna fladdrar, försöker hitta fokus och fånga tävlingsinstinkten som just då lyser med sin från-
varo. Tar en sväng upp till läktaren för att kolla in kurvan som jag tabbade mig i. Kliver upp, ett par bekanta 
ansikten finns dör uppe som påminner mig om den berg- och dalbana det har varit med byggandet av bilen. 
Den långa ihärdiga vintern gjorde sitt. Det har inte varit en dans på rosor, men här står jag! Jag ska visa att 
det har varit värt varenda öre, minut och känslorna av hopp och förtvivlan. Äntligen är det min tur att köra, 
adrenalinkicken kommer som en blixt från himlen. Flåsar högt och hjärtat bankar hårt, får inte bukt på det. 
Ingen radiokontakt med depån, sladdarna hängde lösa, samtidigt kom jag på att det hade nog varit bra och gå 
ner i vikt, det har ju sina fördelar. Svårt att samla mina tankar, okoncentrerad ändå in till tårna. Jag inser att 
jag kört halva banan på väg mot ”den där kurvjäveln jag drog ut på gräset”, tänk om jag gör det igen? Ångest-
svettningarna böljer över min runda kropp. Känner oroande blickar från teamet, känner deras känslor på 
huden och jag är beredd på den kommande utskällningen, tystnaden och arga blickarna. Huh! Överlevde, så 
även bilen. Färden mot första varvet börjar ta sitt slut, kommer jag att fixa detta?
Vi är osams, jag och bilen alltså. Vi drar åt varsitt håll. Peggan skriker, vad vill du av mig???? Och jag skriker 
tillbaks, plats! Ge upp!!! Streta inte emot, biljävel!
Jag inser att detta kommer inte att fungera, men vet inte vad jag ska göra. Precis då viftad gul flagg på banan. 
Släpper gasen, flåset lägger sig när jag säger åt mig själv att sluta med det.
Plötsligt kommer jag ihåg! Prata, ja precis, prata. Jag börjar prata högt med mig själv och Peggan. Vi för en 
harmonisk dialog, vi enas sakta men säkert. Det som sägs, stannar mellan mig och Peggan. Vi blir vänner, vi 
provar oss fram tillsammans, ber om ursäkt och ger varandra nya chanser. Jag tycker mig höra en liten viskn-
ing om vänskap och trygghet när jag växlar upp till 4:ans växel på raksträckan. Vi rullar på tillsammans, vi 
fixar kurvorna, krönen, andra bilarna på banan med respekt. Frågan är vänskapen kommer att bli djupare?”
 
Vi, hela teamet, tackar för välkomnandet till NSHC och tar med oss erfarenhet, lärdomar och inte minst tips 
från många av våra rutinerade medtävlande. Ett stort tack till våra samarbetspartners; Katrineholms MK, 
Yrkesplugget, Tuning Chip , Finess, Mlimits, Shipman bildelar och Mineva Marketing; med ert stöd når vi 
hur långt som helst!
Tusen tack till alla som stöttar och följer oss. Vi ses på Gelleråsen 27 maj. Kom ihåg: Vi finns på facebook och 
Instagram   Hälsningar, Hanna, Jenny, Eeva & Depåkillarna



VÅRRACET MANTORP PARK 5-6 MAJ
Richard Eriksson  är på Vårracet Mantorp Park 2018 på Mantorp Park.
Hmm nu är dagens träning och kval genomfört. Tyvärr inga bra kval-
resultat i tid räknat. Michael Eriksson fick till en andra tid i sin klass och 
jag själv en första tid i min klass. Men jag ska vara ärlig, jag är själv i min 
klass denna tävling.  
Inga större bortförklaringar, vi kör för sakta och hittar inte riktigt rätt i 
inställningarna.
Det är ju första metrarna vi kör med bilen i år och på slicksdäck. Vi får 
hoppas att vi får till lite bättre fart till tävlingarna i morgon.

Lineup inför Michaels första race. Mitt första race gick enligt plan, fort-
farande lite för sakta men ändå lite förbättring. Självklart en vinst då jag 
är själv i klassen.
För Michaels del gick det också okey, en andra plats i första racet. Nu liten matpaus så vi orkar med race två 
på eftermiddan.  

Richard Eriksson
Nu är premiärtävlingen vårracet med SSK-serien.
Jag förbättrade min kvaltid i race två med en halv sekund. Med det innebar det två första platser.
Michael Eriksson kämpade på bra och tog två fina andraplatser.
Roliga fajter under racen, gav blodad tand och visade på att trägen vinner. Alla dessa timmar i garaget sista 
veckan innebar en lyckad racehelg.
Finns en hel del att justera gällande väghållningen men drivlinan gjorde iaf det den skulle.
Nu hem och göra en översyn och tagga upp inför nästa race på Kinnekulle Ring, helgen den 26-27 maj, vi ses 
där.
KINNEKULLE 5 MAJ
I Legends var dom 15 stycken och här vann Fredrik Egeland båda heaten och var snabbast i kvalet också 
GRATTIS.
Legends Cup - Succepremiär!
 
Så har 2018 års säsong dragit igång! Mycket att göra på jobbet under våren gör att test och träning blir be-
gränsat för min del.
En vecka innan premiären på Kinnekulle Ring körde SM för Legends också på “Kullen”. Jag såg min chans till 
en riktig genomkörare. Första racehelgen för året gav två överlägsna segrar! Otroligt skönt att få en sån start 
på året, även om motståndet inte är lika hårt i SM som i Legends Cup. Första pallplatsen och första vinsten i 
racing sedan 2005 då jag körde Fyndbörsen Cup!
 
Jag gör i år min 4e säsong i Sveriges största klass - Legends Cup. Som SM-ledare begav jag mig åter till Kin-
nekulle. Direkt visade jag att helgen innan inte var någon tillfällighet. På kvalet låg jag länge i topp innan 
fjolårsmästaren Micke Nyman slog till med en tid som var 6 tusendelar bättre än min. Otroligt tätt! 
 
Oväntat nervös (ett gott tecken?) innan start. Gjorde dock en kanonstart från min andra startposition. Direkt 
upp i ledning. En ledning jag höll ända in i mål, men det var mer spännande än det låter. Min ledning var 
aldrig större än 1 sekund, och med 1 varv kvar var tvåan, Daniel Lennartsson uppe jämsides med mig. Jag 
stängde dock den dörren och höll undan i mål. Fantastisk känsla och glädjetårar inne i hjälmen!
En stund senare var det race igen, och åter stod jag som tvåa i starten. På nytt tog jag täten och höll i taktpin-
nen precis som i förra racet. På varv 8 kom dock SafetyCar ut på banan då något hänt längre ner i fältet. När 
det väl blev omstart tog jag den men var nu hårdare uppvaktad än tidigare. Efter ett par varv tog sig Nyman 
förbi. Varvet efter svarade jag och återtog ledningen. Ut på sista varvet bytte vi platser igen men trots hård 
press tog jag mig aldrig om igen. I mål som tvåa bakom Nyman. Trea i båda racen kom Tommi Nyvall från 
Finland.
Åker från Kinnekulle som dubbel mästerskapsledare både SM och Legends Cup! Nästa tävling är Legends 
Cup på Gelleråsen i Karlskoga, den 26 maj.                                               MVH Fredrik Egeland #39



RING KNUTSTORP 5 MAJ
Tuffa race i Porsche Carrera Cup på Knutstorp i helgen. Härlig vårsol, fantastiska människor och god mat 
i Porsche-tältet. Trots små-krassligt mående för Emma och inbrott i nya Q7(utanför hotell Radisson Hels-
ingborg) landade vi på en god 5:e placering i race 2. Race 1 avslutades snabbt efter närkontakt i den stående 
starten. Norge & Rudskogen om 2v då fler poäng ska inhämtas. 
Stort tack till Bilteknik Katrineholm för en bil i toppskick samt Hyrmaskiner & Formbetong AB för sponsor-
stöd som gör detta möjligt. 

KINNEKULLE RING 12-13 MAJ
I Legends cup kördes på Kinnekulle så vann Fredrik Egeland första heatet och i andra heatet kom han på 2:a 
plats, GRATTIS. 
RUDSKOGEN NORGE 19 MAJ
Racehelg 2 avklarad med bra fart & personbästa varvtid. Placering 4:a i race 1. Race 2. efter en incident på 
första varvet blev framvagnen skadad vilket medförde en snurrning och besök i sandfållan. Kom därifrån för 
egen maskin och kunde ta målflagg. Trots allt nöjd med helgens fart och känsla i bilen. Nu får de passa sig, nu 
är vi på gång!  💪   Franck Århage.

ANDERSTORP 20 MAJ
Det var första deltävlingen i Nordic Time Attack och i SM var dom 8 stycken och här kom Oscar Henjer i sin 
Audi S2 på 8:e plats. I RM var dom 24 stycken och här kom Anton Granlund med sin Mitsubishi Lanser 10 
på en 15:e plats, och på 22:a plats kom Björn Jansson i sin Porsche GT3, och på 23:e plats kom Tony Eriksson 
med sin Mitsubishi Lanser 10. I PRO klassen var dom 6 stycken och här kom Oscar Henjer på en 6:e plats. I 
CLUB GT var dom 11 stycken och här kom Anton Granlund på en 5:e plats och på 9:e plats kom Björn Jans-
son och på 10:e plats kom Tony Eriksson.  

KINNEKULLE 26-27 MAJ
Hmm idag har vi haft friträning och kval inför morgondagens SSK race 2 på Kinnekulle.
Det räcker inte med att vi har en snygg volvo för att vi ska lyckas. Idag passar nog Bambi på hal is, eller rookie 
på slicks in på DOD teamet.  💪 
Men men, bara att bryta och komma igen och göra vårt bästa med det material vi har. 

GELLERÅSEN KARLSKOGA 26 MAJ
I Legends cup åkte Fredrik Egeland  och i kvalet var det tight kvalade in som 7:a 24 hundradelar från 1:a 
plats. Kommer att bli ett tufft race. Race 1 starta från 7:e ruta körde upp mig till en andra på 4 varv, låg sedan 
tvåa 9-10 varv, då går bromsarna varma och pedalen går i botten så jag får börja dubbeltrampa tappa en plats 
på näst sista och en på sista så det blev en 4:e plats totalt
Blev lite stolpe ut i race 2 också. Bromspedalen gick i botten när vi skulle rulla fram till start, snabbjustering 
av mekaniker Persson sen rulla ut till start, lustig känsla i pedalen hela racet, men bromsen blev iaf inte sämre 
mot slutet krigade om pallplatser, men efter lite omkörningar fram och tillbaka så gled jag ut i sandfållan när 
vi åkte två i bredd ett par kurvor. Tog mig upp på banan igen och lyckades iaf komma femma stort tack till 
alla som gör detta möjligt. 
Legends Cup - Deltävling 2 & 3



Efter den grymma starten på säsongen drog serien vidare till Gelleråsen utanför Karlskoga. Flera av seriens 
snabba förare har Gelleråsen som sin hemmabana, därför skulle det bli tuffare än på premiären denna gång. 

Kvalet visade hur tufft det skulle bli. Jag var endast 24 tusendelar efter snabbaste tid, men det räckte bara till 
7e startposition. Extremt jämnt!
Jag kände dock att jag hängde med alla framför. När starten i första racet gick började jag avancera. Efter ett 
gäng omkörningar låg jag på en säker 2a-plats. Men med ett par varv kvar har bromsarna gått för varma, 
pedalen går rakt ner i golvet och jag får dubbeltrampa för att få bromsarna att ta. Har inte mkt att sätta emot 
när grabbarna bakom kommer ikapp. Tappar två platser och går i mål på fjärde plats.

Race två blev lite av en upprepning då jag var med topp-3 i början, men pga av bromsarna åker av och kom-
mer upp på banan som 5a. Jagar ikapp dom framför men hinner inte köra förbi.

Efter Gelleråsen var det dags att besöka Skåne, Sturup Raceway utanför Malmös flygplats. Nu hade vi åtgär-
dat bromsproblemen. Bilen kändes bra, men det gick inget bra. Inget direkt fel, på varken bromsar, motor 
eller väghållning. Det gick bara långsamt här. Jag fick i de båda racen strida hårt för att hålla mig topp-10 på 
banan. Inte ens det gick. 7a i första och 11a i andra racet.
Har nu tyvärr tappat serieledningen och halkat ner till en 4e plats i totalen. Nu gäller det att vända på steken 
när vi åker mot Falkenberg som är nästa tävling i början på juli. Då kör vi klassiska Västkustloppet tillsam-
mans med bla STCC & V8 Thundercars och då ska jag tillbaka på pallen!

MVH
Fredrik Egeland #39
  
KINNEKULLE 26-27 MAJ
I SSK-serien  klass Classic Racing, Classic standard och SSK Klass 1o2 var dom 15 stycken och i Race 1 vann 
Rickard Ericsson GRATTIS och han åker i Classic Racing och dom var 4 stycken och i Race 2 kom han 3:a 
men vann sin klass.
I Klass 3A, 3B och 3C var dom 24 stycken och i Race 1 kom Mikael Ericsson på 14:e plats 2 varv efter och i 
Race 2 kom han på 13:e plats 1 arv efter vet inte vilken klass han åker i.

KARLSKOGA 27 MAJ
I NSHC var dom 18 stycken och dom körde 6 timmars race och här kom Lipstick Racing på 9:e plats och i 
deras klass var dom 9 stycken kom dom på 4:e plats och dom var 74 varv efter lite bekymmer under tävlin-
gen. 
Racerapport NSHC race 2, Gelleråsen 27 maj
På ett solgassande Gelleråsen, Karlskoga gick deltävling 2 av stapel i Nordiska sextimmars cupen NSHC. 18 
bilar på startlinjen och manstark depå njöt av en fantastisk dag på banan, söndagen den 27 maj.
 
Jenny summerar helgen såhär; ”Vi åkte ner till Gelleråsen dagen innan vårt race, då det var ett pågående 
race dagen före, så jag satt på läktaren och tittade på hur förarna körde banan, spårval mm. då jag aldrig har 
kört på denna bana tidigare.
På kvällen gick vi banan runt med Matz Olli, som berättade vilka spårval som var bra och gav oss många bra 
tips för bästa körning av banan.
Det var en toppenfin kväll, vi grillade och hade trevligt med andra team. En härlig sammanhållning.
Racedagen; Det blir en varm dag. Laddar inför racet, dags för testkörning av banan, det kändes bra, försökte 
memorera alla tipsen om banan vi fick kvällen innan, allt kändes perfekt.
Det var min tur denna gång att starta. När kl närmar sig 10.40 så var det dags för lineup. Jag sitter i bilen och 
kollar på lamporna som ska släckas för att racet ska gå igång, pirr i magen var det, lamporna släcktes och 
starten gick, nu var det gasen i botten….yeeees nu var vi igång. Full koncentration och fokus, jag kör varv 
efter varv, känner att jag hittar mina spårval som kändes bra.
Dags för förarbyte, får besked från depån att det är dags för förarbyte, ”2 varv, sen förarbyte” Neeeej!!!! inte 
redan tänkte jag, hade ju fått in ett sånt bra flyt på banan och jag hade så kul!!! 



körde dessa 2 varv, sen meddelar jag till depån, ”jag tar ett varv till innan byte, har så bra flyt nu” men det 
sluta med sju varv extra istället.
Nu hade vi 6 timmar framför oss innan racet är klart, efter c:a 1,5-2 tim, börjar 
vi få lite problem med bilen så vi fick rulla in på depån några ggr, spindel som 
lossna, nästa depåstopp var det avgassystemet som lossnade, vi hade även kabel-
brott, men vi har tre fantastiskt duktiga mekaniker, som fixade till detta snabbt.
Det var en Varm och solig dag och svetten rann efter 6 timmar, Dags för sista 
byte, gör mig redo dom sista varven till mål, min klava stoppa jag under kranen 
innan jag satte på mig den, sen en vattenflaska som hälldes i ryggen innanför 

overallen för att klara värmen, det gjorde susen.  Nu 
är vi nära mål, till slut ser jag målflaggan vifta, och 
tänker, JAAAAA vi kom i mål denna gång också, vilken känsla det är, slutade 
med en 4 plats i vår klass och 9:e plats totat av 18 startande. Vill också tacka 
Matz Olli och Sören Trygg för alla tips och råd vi fick, vi tog verkligen åt oss allt 
detta, det känns så roligt att få tips av proffs som vill hjälpa oss för att bli bättre 
förare. Nu laddar vi inför racet i Falkenberg 10 juni, vi ses där!!”

Eeva summerar deltävling två såhär: ”I söndags var det min tur att köra som förare nummer två. Till mötes 
hade jag en teknisk bana med en tjusig raksträcka. Blå himmel, gassande sol, svullen hals och pricken över 
i:et blev värmen i bilen som gjorde körning till en ännu större utmaning. Jag blev varnad för två kurvor 
Trösen och Ejes, spännande kurvor må jag säga. Trösen och Ejes fick jag grepp om efter ett antal varv. Mitt 
stora bekymmer var Hårnålen, till synes enkel kurva för andra. Jag tappade fart, ut från kurvan vilket ledde 
till obalans i spårval. Till min räddning fick jag analysera kurvan med Jenny. Det hjälpte till att ändra min 
körning, tills bilen fick ett ”litet” kabelbrott som bl.a. gjorde att tvåans växel fick bilens mätare att vifta som 
vindrutetorkare i värsta regnet och varningslampor blinka som i en julgransbelysning. Det ledde även till att 
bilen dog ett par gånger, totalt strömlös. Jag förstod ingenting! Skippa att lägga i tvåans växel löste bekymret, 
som i sin tur ledde till att jag var tvungen att ändra min körteknik. Jag gjorde det bästa möjliga av körnin-
gen. Spännande och lärorik erfarenhet. Är jag nöjd? -Utifrån hur jag mådde så absolut, den eländige allergin 
blomstrade i min kropp som en sommaräng allt från vallmo till ringblommor. Ja, bilen strulade en aning 
under den här tävlingen, men killarna stod alltid redo i depån för att lösa problemen. Tacksam att vi kom i 
mål trots motgångarna. En bunt med nya erfarenheter samt ett lyckligare liv, gav denna helg. Vilket team vi 
är, så glad att jag får vara en del av Lipstick-
racing.”

Hanna avslutar reflektionen av gångna 
helgen såhär: ”Inför mitt andra race var det 
redan bestämt att jag skulle starta sist av oss 
förare eftersom jag började förra gången. 
Att jag var mer nervös denna gång berodde nog mer på att det skulle vara varmt…….hiskeligt varmt och hur 
skulle bilen, däcken, banan och framförallt vi förare svara på det?! Vi fick order tidigt att dricka och vätska på 
oss i tid så vi inte skulle få värmeslag i loppet och jag tror det var en av orsakerna. Hur skulle min kropp reag-
era? Som tur är har man sportat i gassande sol förut och älgat runt på fotbolls plan jagandes efter bollen men 
då har man också kunnat köra ner huvudet i en hink när så fanns läge. Att fylla bilen till en swimmingpool 
var inte direkt att tänka på, vi ska vara så lätta som möjligt och att skvalpa runt på banan skulle inte uppskat-
tas av andra eller oss heller för de delen. När Jenny väl startade var jag cool lugn……som en filbunke och 
körningen gick hur fint som helst för egen del.
Visst var det varmt och lite av en bastu men jag stod ut. Dricka och så toabesök mellan körningarna det var 
alla teams autobahn. Att vi återigen kom 4 av 9 i klassen och 9 av 18 totalt triggade än mer att ta sig upp på 
pallen för att slippa den försmädliga 4:e platsen precis utanför pallen.Nu är det bråda dagar med att fixa bilen 
så den mår som bäst på nästa race i Falkenberg om dryga veckan. Då tar vi nya tag med vätska och toabesök 
mellan varven och vem vet kanske lyckas vi pressa oss upp på pallen, vi ses väl där :)”



Vi laddar om, fixar lite, byter lite och framför allt ser fram emot 10 juni på Falkenberg. En ny bana med 
nya förutsättningar. Där kommer det att gå fort. ”Bromsen är fartens största fiende” verkar vara myntat på 
Falkenberg vad vi kan förstå av banskisser och videos. Spännnade! Ett stort tack till våra samarbetspartners; 
Katrineholms MK, Yrkesplugget, Tuning Chip , Finess, Mlimits, Shipman bildelar och Mineva Marketing; 
med ert stöd når vi hur långt som helst!
Tusen tack till alla som stöttar och följer oss. Vi ses i Falkenberg 10 juni. Kom ihåg: Vi finns på facebook och 
Instagram
Hälsningar,
Hanna, Jenny, Eeva & Depåkillarna
 
STURUP 9 JUNI
Fredrik Egeland är på Sturup Raceway.
Blev en 7:e plats i race 1. Hittar inte riktigt den rätta speeden. Vet ej vad som kan vara fel... ända trösten är 
att inte @dannelennartsson inte gjort det heller, vi ligger två resp trea i totalen, men fightas i racet om 7-8:e 
plats...   nytt race om ca 1,5 timme. Stort grattis till @tomminyvall som tog först segern.   och även till @
ahlincj som knep tredjeplatsen. #egelandmotorsport 

På väg hem nu. Gick riktigt illa i race två. Farten fanns inte i helgen.  Försöka analysera vad det kan vara. En 
månad kvar till nästa race= Västkustloppet Falkenberg. Då skall vi vara med på pallen igen.  #39 #egeland-
motorsport Blev en 11:e plats i heat 2. 

KARLSKOGA 9-10 JUNI
Det var andra deltävlingen i Nordic Time Attack och i SM var dom 8 stycken och här kom Fredrik Nilsson 
med sin BMW M3 E36 på en 4:e plats. I RM klassen var dom 24 stycken och här kom Jan Åkerlund med 
sin Nissan GT-R på en 13:e plats. På en 21:a plats kom Anton Granlund. På 22:a plats kom Björn Jansson. 
I Klassen Club GT var dom 11 stycken och här kom Jan Åkerlund på en 5:e plats. På 8:e plats kom Anton 
Granlund. På 9:e plats kom Björn Jansson. I Klass PRO-AM var dom 3 stycken och här kom Fredrik Nilsson 
på 2:a plats. 

Racerapport NSHC race 3, Falkenberg 10 juni 2018
Till Falkenberg Motorbana är i snitt för teamet sex timmars restid, banan är på andra sidan landet bokstavli-
gen. Har man rest så långt så vill man göra bra ifrån sig. Ett bra jobb på banan och hålla ihop bilen mekaniskt 
till målflagg. Trots att dagen var halvmulen var det varmt, riktigt varmt. Bilen som nu startar sitt tredje race 
någonsin har åtgärdats för alla kända fel, och gåtts igenom för att undvika fler överraskningar. Trodde vi.

Eeva sumerar racet såhär; “Min tur idag att ta starten, bambi på hal is-känslan i hela kroppen. Värmen i 
bilen, sprakandet i radion pga. trängsel på frekvenserna och min nervositet gjorde första turen i bilen till 
något som jag helst vill glömma. Men det ser jag som lärdom vore, dumt att glömma den erfarenheten, el-
ler hur? Jag måste hitta mig själv i körningen, den självkontroll och bedömningsförmågan behöver ju även 
tränas upp — från start till mål.
Falkenbergsbanan var en trevlig överraskning, den var kort, intensiv och klurig. En perfekt bana att öva på 
om man skulle få till träningstid där. Den har liksom lite av allt. Dagens sanning är att idag har vi inte haft 
mer än ett enda övningstillfälle med våran bil. Vi tävlar och tränar upp vår körning med bilen under tävlin-
garna. Jämför du med andra sporten så låter detta lite galet.
Hur som helt ger lilla Peggan bra respons, bättre än vad den har gjort tidigare. Peggan är inte snabbaste bilen 
på banorna, men är i god utvecklingsfas, hon och jag kan få till det, så även mina fantastiska teamkamrater 
har jag sett. Övning ger färdighet, That´s it!
Killarna i teamet gjorde återigen ett fantastiskt arbete, fick även hjälp av Peter från KMK när det såg som oly-
ckligast ut. Så tacksam! Vi har hittat Peggans svaga sidor och vad behöver vi hålla koll på, måtte det hålla två 
tävlingar till, sen börjar uppgraderingen av Peggan. Och nej, det är inte bromsarna utan något helt annat…”
Dagens problem/överraskning var att bilen blev helt strömlös. Den här gången var det inte kabelbrott, nu 
gick huvudsäkring. Vid närmare eftertanke behövs den inte, så nu är det problemet ett minne blott.



Hanna som nummer två i dagens uppställning sammanfattar race 3 Falkenberg såhär: “Denna gång var 
det lång resa att vänta. En resa ner till Falkenberg i tryckande värme. Jag var fokuserad att köra som tvåa så 
när vi fick vetskap om att ER cupen kör kval och så även vi enligt schemat så kände jag mig oerhört ofokuse-
rad på att eventuellt starta i kvalet.
Det visade sig dock på förarmötet att vi gick efter NSHC regler så kvalet blev den sedvanliga tränings/up-
pvärmnings varven för oss. Skönt! 
Eeva fick starta för första gången med rullande start, det gick utmärkt. 25 bilar var anmälda 22 kom till start, 
det var trångt på banan och i den första och typ enda kurva blev den en del närkontakt och även en del besök 
ut i sanden för vissa bilar.
ER kör helt andra bilar i helt andra klasser vilket inte alltid är positivt. Den solidaritet om att köra schysst mot 
varandra fanns inte alls på samma sätt i ER cupens gäng och de ville gärna markera mot oss också vilka de 
var. Oftast slutade detta i att de körde bort varandra eller sig själva.
Bilen att rullade tills det var ca 4 timmar kvar och vi får höra av strömmen dött i Peugeot:n,. Jenny blev 
inbogserad av 4-hjulingen och dessutom läckte något från den. Värsta scenariot är att oljetråget gått men 
sådan tur vi hade när det visade sig att det var spolarvätska/vatten. Dock fick mekar killarna kämpa med vad 
felet var på bilen, den ville bara inte starta. Med hjälp av “NSHC Peter” som tidigare jobbat med Peugeot och 
elektronik så kunde de lösa felet inom knappa 30 minuter. I slutet var vi 10 bilar kvar som kämpade för mål-
gång, av dessa tror jag 6 var från NSHC   Jag fick äran att ta Peugeoten i mål och det var så underbar känsla! 
Nu väntar lite ledigt innan serien avslutas med sina två kvarvarande omgångar i augusti och september. Men 
först ska vi pyssla om bilen och se över vad som behöver beställas innan alla tar en välbehövlig semester.”
Att bilarna inom ER-cup och NSHC har helt olika tekniska regelverk och prestanda rådde inget tvivel om. 
Två liters begränsning och sen mer eller mindre ”fritt fram” ger helt olika prestanda, körstil på banan och 
antal tankningar. Det blev uppenbart trånga situationer när tankningsvarven skulle köras ikapp. Men härligt 
nog är racing en sport med solklara spelregler; kör hårt, håll spår, kör fair och koncentrera dig på dem fram 
för dig — Inte bakom dig! 

Såhär knyter Jenny ihop säcken kring helgen: “Lördagen den gav vi oss iväg från Stockholm mot Falken-
bergs motorbana för vår tredje tävling i år. Ytterligare en ny bana för oss. Denna tävling skulle vi köra ihop 
med Er-cup, totalt 22 team blev vi som startade. På kvällen gick vi tjejer runt banan och försökte se vilka 
spårval vi skulle ta. Vi besiktade bilen och anmälde oss på lördags kvällen så allt skulle vara redo och klart till 
tävlingsdagen.
Denna gång var det Eeva som skulle starta, jag var tredje förare. Det var en varm dag precis som racet två 
veckor tidigare, så vi försökte dricka mycket före och under tävling.
Nu var det var min tur att köra. Bilen gick bra några varv sen började den hacka, NEJ tänkte jag, vi har ju 
precis börjat racet bilen måste hålla. Jag meddelar att jag har problem med bilen och att jag kommer in i 
depån. Men precis innan jag skulle köra in i depån så kändes bilen bra igen, så jag meddelar att jag fortsätter 
att köra. Efter startsträckan så börja batterilampan lysa och bilen stannar direkt…. Jag hoppades att det bara 
var någon kabel till batteriet som var problemet, bara det inte är något med oljan hann jag tänka.
Det är första gång vi blir bogserade av banan under våra tre race. Jag fick stopp nära flaggposten, funk-
tionären springer till mig och frågar vad för problem jag hade, han kallade på bärgning och fyrhjulingen kom 
snabbt fram till mig och bogserade bort mig av banan. Allt gick så snabbt och tävlingen kunde fortsätta så 
fort som möjligt igen. Så imponerande, vilken kommunikation mellan funktionärer, bärgare och alla som är 
inblandade i tävlingen, alla finns på plats och jobbar snabbt för att göra banan fri igen.
Jag blir bogserad in till depån och våra mekar jobbar febrilt med bilen för att hitta felet, dom upptäcker att 
vi inte får ström från batteriet, en säkring hade gått sönder. Killarna gjorde en tillfällig lösning för att få allt 
att fungera igen. Vi var i depån en bra stund, men sen var bilen på banan igen, och vi kom i mål denna gång 
också. Återigen en 4:e plats i vår klass och 12:a total. Nu tar vi lite sommarlov innan nästa race den 11 augusti 
på Gelleråsen Karlskoga”



Från hela vårt team tack till ER-cup — En riktigt rolig helg och ett bra race. Även en stor eloge till det välol-
jade maskineriet i tävlingen; funktionärer, safety och bogesering. Allt fungerade smidigt och snabbt.
Ett stort tack till våra samarbetspartners; Katrineholms MK, Yrkesplugget, Tuning Chip , Finess, Mlimits, 
Shipman bildelar och Mineva Marketing; med ert stöd når vi hur långt som helst! Tusen tack till alla som 
stöttar och följer oss. Kom ihåg: Vi finns på facebook och Instagram
Ett stort tack även till WOT racing (NSHC) för lånet av overaller för en säker tankningen då vi hade missat 
reglementes skillnaden med ER-cup om klädsel vid tankning. 
Nu uppehåll, kassaflödespaus och semester. Den 11 augusti kör vi igen: Gelleråsen, Karlskoga 10:30. Be there! 
Auto racing began 5 minutes after the second car was built.
– Henry Ford
 
ANDERSTORP 17 JUNI
I Carrera Cup Scandinavia var dom 25 stycken och i Heat 1 kom Franck Århage på en 15:e plats och i Heat 2 
kom han på 19;e plats. 

SVIESTAD LINKÖPING 30 JUNI
Det var en deltävling i MSLS och det kom 26 stycken och dom körde ett 8 timmars race och Team SEV från 
KMK kom på 12:e plats dom var 101 varv efter och i klass 3 var dom 18 stycken där kom dom på 9:e plats.

SUPERMOTAD
GRÖNDAL 12-13 MAJ
Det var första SM tävlingen i Suprtmotad och det kom 21 stycken i Open klassen och här kom Dennis Gus-
tavsson på en 7:e plats i första heatet och fick 9 SM-poäng, men andra och finalen blev det inga poäng. 

KALMAR 26 – 27 MAJ
Det var andra deltävlingen i Supermotad och det kom 17 stycken i Open klassen och här kom Dennis Gus-
tavsson på en 4:e plats och en 5:e plats i sina heat och fick ihop 24 SM-poäng.  

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

FINSPÅNG 14 APRIL
Det var första deltävlingen i Milimits cup och det var 5 KMK.are som åkte i fyra klasser och det kom 111 
stycken till start. I Senior klassen var dom 49 stycken och här kom Daniel Wadman på en 32:a plats han kom 
i sina heat 4:a, 4:a och 5:a och fick 8 poäng och det krävdes 14 poäng för C-final. 
I Dam klassen var dom 24 stycken och här kom Sara Bergås på en 12:e plats och hon kom i sina heat 3:a, 4:a 
och 4:a och fick 10 poäng och det krävdes 11 poäng för B-final. På 14:e plats kom Jonna Olsson hon kom i 
sina heat 2:a, 2:a och Svart Flagg och hon fick 10 poäng.
I dag testa jag på de där med svartflagg, någon gång ska den väll komma antar jag..ville för mycket och vart 
lite för ivrig mot slutet av 3:de heatet o hjälpte till o vända bilen framför efter jag försökt att köra om några 
gånger.. Sjukt arg o besviken på mig själv och köra bort en finalplats men sånt är livet. Är hornen och viljan 
där just då att bara vill åka om så är det, o de är ju folkrace vi åker!  Carina ja ho sköte sig strålande så klart 
trots trasigt ben och bromsok som släppt.. bara en kass förare som skrynkla ihop henne i dag! 
Bad sportsligt om ursäkt till den drabbade som fick sina poäng som hon skulle och jag får sova med svart-
flagg som täcke.. Fröken svartflagg klant säger tack och hej för i dag! 
I Junior klassen var dom 24 stycken och här kom Jonathan Sjöstedt på 23:e plats och han kom i sina heat 
Bröt, Ej start och Återbud fick 0 poäng. I Veteran klassen var dom 17 stycken och här kom Standley Eriksson 
på en 13:e plats han kom i sina heat 3:a, 6:a och 5:a och han fick 7 poäng och det krävdes 13 poäng för final. 



KRUTCUPEN
Jonas Österberg är med Magnus Broman och Samuel Staveman.
 · 
Smått otroligt men vi tog segern efter en lång kamp mot alla motståndare.

 
TYCKECUPEN ASKERSUND 21 APRIL
Det var första tävlingen i Tycke cup och det kom 125 stycken i 3 klasser 
och i Juniorklassen var dom 29 stycken och här kom Jonathan Sjöstedt på 
en 26:e plats han kom i sina heat 4:a, 5:a och fick 5 poäng och det krävdes 
11 poäng för C-final.

MOTALA 27 – 29 APRIL
Det var ett Juniorläger och det kom 77 stycken och här var Jonathan Sjöstedt med, och i lagtävlingen som 
dom åkte var dom fem stycken i varje lag och Jonathan körde två heat och fick 0 poäng i första och 2 poäng i 
sitt andra heat.

NYKÖPING 4 MAJ
Det varen kvällstävling och det kom 58 stycken i 2 klasser och i senior klassen var dom 46 stycken och här 
kom Dave Irving på en 20:e plats han kom i sina heat 2:a, 2:a och 4:a  och fick 13 poäng och det krävdes 15 
poäng för B-final. På 28:e plats kom Jonna Olsson hon kom i sina heat 4:a, 1:a och Rulla och fick 10 poäng.

Eftersom de är dumt att vara hemma en fredag kväll så tog ja en liten kvällstur till Nyköping o passa på att 
åka lite folkrace bland galna seniorer. 
Första heatet så såg jag ingenting. Låg sol, skitig ruta och ingen fungerande spolning gav en 4plats. Heat 2 gav 
heat seger. Heat 3 med riktigt tuffa förare och bilar, kom loss efter start som 2:a, tappa till 3:de och släppte 
inte gasen men med lite hjälp bakifrån så sluta de i en rullning och en ambulanstur ut från banan så nu vilar 
jag mig i form för nästa tävling.
Livet bakom ratten o släpp aldrig gasen . Tack alla som hjälpte till i går och som hört av sig och skickat krya 
önskningar! Jag lärde mig massor i går och tar med mig känslan i heat 2 och även krigandet i heat 3 innan de 
sluta med fel sida upp på bilen. Jonna Olsson. 

Jonna Olsson
Jaha här står ho lessen o övergiven.. nån som har tips på bra sätt och rikta ut fjäder-
benstornet som är veckat på flera ställen i motorrummet får gärna höra av sig  #rullfia 
#räddacarina

ÅSA NISSERACET VIMMERBY 12-13 MAJ
Det var en tvådagars tävling och det kom 164 startande i 3 klasser. I senior klas- sen 
var dom 108 startande och här kom Daniel Wadman på en 65:e plats han kom i sina heat 5:a,5:a,5:a,5:a 
och 2:a och fick 15 poäng och det krävdes 24 poäng för D-final. I Mix klassen var dom 36 stycken och här 
kom Standley Eriksson på en 20:e plats han kom i sina heat 5:a,3:a,3:a,6:a och 3:a och fick 17 poäng och det 
krävdes 19 poäng för C-final.

MOTALA 19 MAJ
Det var andra deltävlingen i Mlimets cup och det kom 110 startande i 4 klasser och i Dam klassen var dom 
21 stycken och här kom Sara Bergås på en 17:e plats hon kom i sina heat 3:a, 5:a och 5:a och fick 8 poäng och 
det krävdes 12 poäng för B-final.



MAJFESTIVALEN HALLSBERG 26-27 MAJ
Det var en tvådagarstävling och det kom 198 stycken i tre klasser och i seniorklas-
sen var dom 113 stycken och här åkte Patric ”Putte” Björling och han kom på 103:e 
plats och kom i sina heat 6:a, 3:a, Bröt,  ej start och ej start i första heatet sprack 
spakstället så han fick bara i treans växel, och i tredje heatet rasa växellådan och han 
fick 5 poäng.

TROLLÅSEN VINGÅKER 2 JUNI
Malvina bästa KMK:are

Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade med tävlingen. Det kom 123 stycken i fyra klasser och det 
var 228 anbud på 47 bilar. I Dam klassen var dom 22 stycken och här kom Malvina Lagnetoft på en 4:e plats i 
A-finalen GRATTIS hon vann även B-finalen och kom i sina heat 3:a, 3;a och 2;a och fick 13 poäng.
Fröken Olsson Motorsport

Trotts morgonen enorma besvikelse så summer vi dag helt superrolig som alltid. Hon som nu fick bilen för 
sig själv utnyttja materialet till max och höll mig sysselsatt hela dagen med meck-jobb vilket är helt rätt! Hon 
sluta 1:a i b-final och tyvärr gick drivaxeln i a-finalen så hon slutar 4:a där. Suveränt jobbat och stort stort 
grattis och välkommen tillbaka till folkrace världen bästa Malvina.
Nu ska de skrubbas bort grus både här och där och några timmar i garaget väntar innan de är dags igen... då 
kanske jag får gasa lite också.
Tack #adbutikenkatrineholm och tack #mlimits för assistans och försök att lösa morgonens problem som 
tyvärr krävde lite mer jobb en vad som gick lösa då

Sara Bergeås till Bergeås Motorsport
Vilken dag alltså!   3:a 2:a 4:a! Det resulterade i en B-final.. där jag kom tvåa och fina vän-
nen kom etta! Va vi ägde på banan alltså 
Tack till alla som har hjälpt mig med meck och service.. ingen nämd ingen glömd! Hop-
pas ni har haft en lika bra dag som jag 

Malvina Lagnetoft och Sara 
Bergås GRATTIS Båda.

I Veteran klassen var dom 18 stycken och här kom Dave Irving på en 3:e plats i B-finalen GRATTIS han kom 
i sina heat 6:a,3;a och 3;a och fick 9 poäng. På 12:e plats kom Standly Eriksson han kom i sina heat 5:a, 3:a 
och 5:a och fick 8 poäng och missade finalen med sämre placering i tredje omgången.
I Junior klassen var dom 21 stycken och här kom Jonathan Sjöstedt på 21:a plats han kom i sina heat 5:a, ej 
start och ej start och fick 2 poäng.
I Senior klassen var dom 62 stycken och här kom Daniel Wadman på en 40:e plats han kom i sina heat 2:a, 
6:a och 5:a och fick 8 poäng och det krävdes 14 poäng för C-final. På 49:e plats kom Patric Björling han kom i 
sina heat Svart Flagg, 3:a och ej start och fick 4 poäng i andra heatet fick han en smäll i starten med armen så 
han fick uppsöka sjukhuset så inget var brutit. 

DOD Racing 
Patric Putte Björling hade införskaffat en Volvo 244 för att bara ha kul med i Vingåkers folkracetävling. Men 
är starten gick hade han glömt att det är roligt att bara vara med och att vinna inte är allt  💪 . Efter att varit
på banan i bland efter ha försökt vänterbromsa sig ur vissa sladdar så blev det en svartflagg som belöning. I 
andra heatet så tog han starten och ledde tills en vr6 golf tyckte det var nog och körde på höger framhjul så 
Putte snurra och hamna sist, då han hade fritt spår att åka på så gick det väldigt bra och fort med breda och 
långa sladdar. När adrenalinet hade släppt i depå började vänster handled värka och svullna upp och det fick 
bli en avanmälan till tredje heatet och en färd till akuten med befarat båtbensfarktur men 
efter 3 timmar konstaterades kraftig stukning och inreblödningar och han kom tillbaka 
lagom till finalerna med stora smärtor i armen. Vid anbuden var det flera som ville köpa 
bilen på bud men på lappen som kom upp ur hinken stod det Patric på och bilen med hem. 



KRUTCUPEN SALA 9 JUNI
Jonas Österberg är med Magnus Broman och Samuel Staveman.
· 
Då var racet slut och vi fick 1:a prispokalen med oss hem även denna gång. 260varv 
på banan. Nu hem och serva bilen inför morgondagens race i Strängnäs.

KRUTCUPEN STRÄNGNÄS 10 JUNI
 Jonas Österberg och Magnus Boman
· 

Knappt så man tror det men efter en ”jäkligt” tuff dag med punkteringar, 
trasig stol m.m så tog vi andra segern på samma helg. Två mycket trötta 
gubbar åker nu hem med ett leende på läpparna för att vila upp sig efter över 
40mil på banorna i denna värme. 

NYKÖPING 9 - 10 JUNI
Det var en 2-dagars tävling och det kom 209 startande i 5 klasser och i Junior klassen var dom 41 stycken 
och här kom Jonathan Sjöstedt på en 39:e plats han kom i sina heat 6:a, 4:a, 6:a ej ej och fick 5 poäng och det 
krävdes 21 poäng för C-final. 

MIDSOMMARULLET ARBOGA 24 JUNI
Fröken Olsson Motorsport
Ja va säger man... stolpe ut, tredje gången gilt..skiter björnar i skogen?!??!...
Efter en tuff vecka så bestämde jag mig till sist för att åka lite folkrace på en favoritbana, nämligen Arboga. 
Första tävlingen efter smällen i Nyköping så åkte dit med inställningen de blir va de blir...
Taskig start i första men krigar mig till en 2:a plats. Heat 2 kommer ut som tvåa men vid första böj så får jag 
en bil rakt in i förardörren så flyger ut i gräset men återigen krigar mig till en 2:a plats. Efter målgång visar de 
sig att dörrsträvan o huvudbågen gjort sitt jobb och tagit upp smällen o krökts... startförbud!
De e roligt med folkrace nästan jämt.. någon som har en färdig räser och tycker ja behöver den kan ju höra av 
sig ... annars alltid lika härligt med alla underbar människor och tack pappa för utmärkt service o mamma för 
matlådor o att jag fick låna han till service hela dagen 

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.

KLIPPAN CUP 7 – 8 APRIL
Granfors Karting
 
Premiär för Joel i OKj i dag, bra fart i pojken men en kvarglömd fjäder i förgasaren gjorde att karten gick 
lite som den ville, ibland bra och ibland sämre... hittade felet innan finalen men då var också alla referenser 
gällande inställning tillbaka på noll  Joel fick nöja sig med en 6:e plats som han fick kämpa hårt för att hålla, 
hoppas på mindre slarv från mecken nästa gång 
I Junior 125 var dom 34 stycken och här kom Noah Eriksson på en 6:e plats 
 
Klippan Cup, igår. Korsade mållinjen som 6:a i nya klassen J125. Hade tyvärr 
en intryckt frontbumper som ger 10sek bestraffning. Det blev efter detta en 12:e 
plats. och Joel Granfors kom på en 13:e plats.



CHICKEN RACE RASBO 29 APRIL
Det kom 13 stycken i Junior 125 och här kom Noah Eriksson på en 3:e plats i förfinalen och blev 2: i finalen.

Noah Eriksson Karting
 
Chicken Race, Uppsala, igår.
Blev en 2:a plats.
Grattis till Johanna Jansson som vann och Joel Ededahl som blev 3:a
Tack Jimmy Gunnarsson och Alex Kiss i Parolin Teamet för superb support

På en 9:e plats i både förfinalen och finalen kom Elias Swahn – Kiezle. På 10:e plats kom Johan Ekroth i förfi-
nalen och i finalen bröt han efter 13 varv där han blev 10:a.  På 12:e plats kom Gustav Ekroth i förfinalen där 
han bröt efter 9 varv och i finalen kom han på 11:e plats där han bröt efter 10 varv.

I Junior 60 klassen var dom 11 stycken och här kom Vincent Karlsson på en 4:e plats 
både i förfinalen och finalen.
Mille Johansson Racing är på Rörken Motorstadium.

Chicken race 2018 racerapport!
Säsongens första tävling avklarad. Började med bra fart på träningen, 2 tiondelar 
efter snabbaste tid. Sedan gick det sämre och sämre, i tidskörningen blev jag 6:a. 
Första kvalheatet blev jag 7:a och i andra blev jag 4:a. Startade 6:a i förfinalen och 
körde upp mig till en 5:e plats, i finalen på 2:a varvet så hände det en incident så jag 
tappa ner till 7:e platsen men körde upp mig till en 6:e plats. Nu laddar vi för nästa 
race på lördag i Västerås. Följ gärna oss på amigoo.se liveresultat

I Micro klassen var dom 25 stycken och här kom Dante Johansson 11:a i finalen.

SKCC 2 UDDEVALLA 29 APRIL
Granfors Karting
· 
Det blev en 5: plats för Joel i OKj och en 6:e för Linus i j60.
Joels tidigare problem med motorn (trasigt Reedblad) var åtgärdade och 
karten börjar gå som den ska, fattas 2-3 tior till toppen än men jag känner 
att mycket av detta sitter i setupen på förgasaren samt lite i inbromsnin-
gar. Vi är nöjda med att känna att vi nu är på gång i nya klassen! 
Nästa Tävling är i Västerås med Linus i j60 på Lördag och Joel i OK jun-

MKR 1 VÄSTERÅS 5-6 MAJ
Det var första deltävlingen i MKR-serien och det var 11 KMK:are som åkte. I Junior 125 var dom 30 stycken 
och här kom i förfinalen Noah Eriksson på en 6:e plats. På 24:e plats kom Johan Ekroth och han bröt efter 8 
varv, På 25:e plats kom Gustav Ekroth han bröt efter 8 varv. På 27:e plats kom Agnes Wendelin hon bröt efter 
8 varv. I Finalen kom Noah på en 6:e plats, På 23:e plats kom Johan han bröt efter 10 varv, på 24:e plats kom 
Gustav han bröt efter 9 varv och på 26:e plats ko Agnes hon bröt efter 6 varv.
I Junior 60 klassen var dom 14 stycken.
Granfors Karting
Första pallplatsen i nya klassen!  
Linus har varit riktigt snabb idag och bjudit på fin körning. I förfinalen startade han 3:a, men besökte grä-
set, hamnade sist och lyckades sedan jaga upp sig till en fin sjätteplats. I finalen startade han 6:a, men hade 
bestämt sig för att nå pallen och det gjorde han. 3:a i mål efter snygg körning.  
Grattis till kompisarna Oscar och Theo, som kom 1:a och 2:a!  
I förfinalen kom Mille Johansson på en 4:e plats, på 5:e plats kom Noam Fältskog, på 6:e plats kom Linus och 
på 12:e plats kom Vincent Karlsson och han bröt efter 4 varv. I finalen kom Linus på 3:e plats, på 6:e plats 
kom Noam, på 7:e plats kom Mille och på 8:e plats kom Vincent.



Mille Johansson Racing 
Mkr 1 Västerås racerapport!
Gick dåligt i början men sedan blev det bättre, 6:a i tidskörningen, starta 6:a i första heatet och gick i mål på 
samma plats. Heat 2, starta 6:a, blev en liten incident på sista varvet så tappa till 8:e. Förfinalen starta jag 5:a 
och gick i mål som 4:a, starta fyra i finalen och blev omkörd i starten så tappa ner till 5:e, sen så körde den 
bilen bakom om mig så jag låg 6:a ,när jag skulle köra om så stängde bilen framför så jag kom inte om så att 
han bakom mig kom ikapp och körde om mig så att jag låg 7:a. Men han som stängde fick bestraffning så jag 
blev 6:a i mål. Tack alla sponsorer som gör detta möjligt!

I Micro klassen var dom 31 stycken och här kom Rasmus Amren 5:a i B-finalen. I förfinalen kom Dante 
Johansson på en 9:e plats, och på 28:e plats kom Rasmus. I finalen kom Rasmus på 28:e plats han bröt efter 5 
varv, och på 30:e plats kom Dante han bröt efter 2 varv.

I OK Junior var dom 5 stycken.

Granfors Karting
Det blev en 2:a plats i helgens MKR tävling i Västerås i klassen OKJ för Joel.  
Även om de inte var så många den här gången, så var det spännande racing och tusendelar som skiljde dem 
åt. 
Grattis till William (1:a) och Sebastian (3:a)!    
 
MKR 2 ENKÖPING 19-20 MAJ
Det var andra deltävlingen i MKR-serien och i Micro klassen var dom 29 stycken och här kom Dante Johans-
son på en 6:e plats i förfinalen och en 5:e plats i finalen.
I Micro klassen var dom 25 stycken och här kom Elias Swahn-Kienzle på en 20:e plats i båda finalerna.
I Junior 60 klassen var dom 12 stycken och här kom Linus Granfors på en 4:e plats i förfinalen och en 3:e 
plats i finalen. På en 3:e plats i förfinalen kom Mille Johansson och i finalen kom han på en 5:e plats. På en 5:e 
plats i förfinalen kom Noam Fältskog och i finalen kom han på 6:e plats. På 9:e plats i förfinalen kom Vincent 
Karlsson och i finalen bröt han efter 1 varv och kom 12:a.
I Junior 125 var dom 29 stycken och här kom Noah Eriksson på en 3:e plats i båda finalerna. 
J125#60 Noah Eriksson, Katrineholms MK
Parolin Dealerteam Sweden
Träningsdagen började med två st träningspass där klassens 29 förare delades in i två grupper. #60 Noah 
Eriksson hittar vi i Grupp1, där Noahs grupp var lite snabbare under både träning och kval.
Under första träningspasset satte Noah gruppens tredje snabbaste tid med tiden 35,536 vilket är 0,344 
sekunder efter gruppen och klassens snabbaste tid satt av #44 Liam Andersson från Linköpings MK som satte 
tiden 35,192.
Under andra träningspasset har Noah ungefär samma tid som under första passet med tiden 35,540 men 
detta pass räckte tiden endast till en sjunde plats i gruppen där #48 Patrik Jansson var snabbast detta pass 
med tiden 34,986.
Till tidskvalet hittar #60 Noah Eriksson lite mer tid och sätter sin snabbaste tid under sitt sjätte varv med 
tiden 35,035 ca två tior efter #44 Liam Andersson som sätter tiden 34,799 och är därmed snabbast i gruppen. 
Noah sätter guppens fjärde snabbaste tid som räcker till femte snabbaste tid av 29 förare.
Till tidskvalen får Noah starta från startruta nummer fem.
Redan under första tidskvalet känner man att förarna är heta och tre förare tvingas bryta innan målflagg. #60 
Noah Eriksson försvara sin placering trots flitigt uppvaktande och kör över mållinjen på femte plats.
Under det andra kvalheatet lyckas inte bara Noah försvara sin position utan klättrar hela två placeringar för 
att köra över mållinjen på en fin tredjeplats.
Under Kvalheat 2 satte Noah klassens andra snabbaste tid med tiden 34,998



Noahs fina kvalning resulterade i en start från startruta nummer fyra till förfinalen. Att starta på yttern i 
Enköping är en knepig startposition men Noah gör en lysande start och kommer ut som tredje förare efter 
första kurvan. Under hela förfinalen bjuder #60 Noah Eriksson, #114 Vigor Hjorvard och #46 Joel Ededahl på 
en fantastisk intensiv och tight fight om andraplatsen.
I en het förfinal där sju förare tvingades bryta och en förare åkte på en DQ körde Noah över mållinjen på en 
fin tredjeplats. Vilket även blir Noahs startruta till finalen.
Efter en turbulent och dramatisk krock i Finalen rödflaggas Finalen och Ambulansen tas 
in på banan. Detta leder till att finalen bryts och flyttas till sista finalen på dagen.
föräldrarna till den olycksdrabbade Föraren meddelar att föraren mår efter omstän-
digheterna bra och planerar att delta redan till nästa tävling. När andra starten i finalen 
går gör Noah en otroligt fin start och kommer ut ur första kurvan som andra förare ihär-
digt uppvaktad av #114 Vigor Hjorvard som tillslut lyckas ta sig förbi. När Mål flaggen 
faller i finalen Kör #60 Noah Eriksson över mållinjen på en riktigt fin tredje plats och 
kniper därmed sista pallplatsen.

På 28:e plats i förfinalen kom Gustav Ekroth efter att han bröt efter 7 varv och i finalen kom han på 22:a plats 
där han bröt efter 12 varv. På 27:e plats i förfinalen kom Agnes Wendelin och hon bröt efter 8 varv och i fina-
len kom hon på 25:e plats där hon bröt efter11 varv. På 25:e plats i förfinalen kom Johan Ekroth där han bröt 
efter 9 varv och i finalen bröt han på första och kom 29:a.
I OK junior bröt Joel Granfors på träning och startade ej i tävlingen.

Bilder från Joel Granfors avåkning i Enköping men det gick bra för han hade bra skydd Lycka till i fortsätt-
ningen Joel. 

MKR 3 SKÖVDE 2-3 JUNI
Det var tredje deltävlingen i MKR-serien och i Micro klassen var dom 27 stycken och här kom Dante Johans-
son på 13:e plats i både förfinalen och finalen. 



Mille Johansson Racing 
Mkr 3 Skövde Racerapport
Träningarna blev jag 6:a, jag var inte nöjd. Tidskörningen blev jag 6:a var fortfarande inte nöjd och ville vara 
högre upp i fältet. I kvalen blev jag 6:a. Startade 6:a i förfinalen men var med i starten så kom ut som 4:a och 
det var den placeringen som jag kom i mål på. I finalen så startade jag 4:a, var med i starten och kom ut som 
4:a. Jag låg på den placeringen ungefär halva heatet och sedan blev jag omkörd men sen så körde jag om han 
så jag låg 4:a. Sedan kom en snabbare förare som hade brutit i förfinalen och körde om mig så jag låg 5:a, jag 
hängde på han tills det var 2 varv kvar att köra då motorn bara la av så jag fick bryta med bara 2 varv kvar att 
köra.
Grattis till kompisarna Teodor Ödmark som vann och Noam Fältskog som kom 2:a!
NIKA Junior Team
· 
J60 MKR - Skövde 
Skövde bjöd på klarblå himmel o gassande sol, vilket var tufft för alla förare men Vincent visade fin form och 
det blev en slutlig 4e plats i finalen efter att startat 8a.
 
I Junior 125 var dom 19 stycken och här kom Noah Eriksson 5:a i förfinalen och 4:a i finalen. På 17:e plats 
i förfinalen kom Gustav Ekroth och han bröt efter 15 varv och i finalen kom han på 14:e plats där han bröt 
efter 14 varv. På 18:e plats kom Johan Ekroth han bröt efter 5 varv och i finalen kom han på 18:e plats där han 
bröt på första varvet. 

VALLA RACE WAY 2 – 3 JUNI
Historic Karting Sweden
Ett stort tack till alla inblandade i årets Summer Meet på Valla Raceway . En mycket trevlig och lyckad träff ! 
Och ett stort tack till alla puttigångpojkar som hjälper oss gamla gubbar att komma igång  :) Hälsningar Mats 
Pettersson 

Torbjörn Sjöstrand Skönt att de finns de som är yngre som kan hjälpa igång 

MKR 4 BORLÄNGE 16-17 JUNI
Granfors Karting
Det har varit en bra och lärorik dag för teamet med allt från varsin heatseger, brutet race och mycket regn. 
Linus slutade som 2:a i Junior 60, och Joel 3:a i OK junior.  
Grattis till vinnarna Sebastian Hedin och Theo Thorzelius. Ni var helt enkelt snabbare idag, men vi var snyg-
gare.  
Vi tackar även Linus trogne sponsor och mentor, morfar Pekka, som hälsade på oss i regnet idag.  

Patrik Johansson
Efter en mkt blöt dag är vi nu hemma, det blev en sjätteplats för Dante och en fjärde plats för Mille. Otroligt 
svår kört idag med vattenplaning och långa sladdar. Vi får vara nöjda som kom i mål med hela kartar. Nu sik-
tar vi på nästa race som är SM i Helsingborg under SM veckan. 28 juni - 3 juli flera av racen kommer direk-
tsändas via Sbf play jag uppdaterar närmare vilka tider som gäller.
  
Mille Johansson Racing
Mkr 4 racerapport! 
Borlänge bjöd på ett väldigt blött väder och vi hade inga bra regndäck, vi hade helt nya och de måste man 
köra in på ett pass och ett pass är cirka 10 min och så hade vi ett par från 2017 som var redan var inkörda. 
Vi valde att köra på de från 2017 och det var inte ett bra val. De tog slut i andra heatet så det blev jättesvårt 
att köra och fick inget fäste och dessutom hade jag fått ett nytt chassi som jag skulle köra in också så det blev 
ännu svårare att hålla sig på banan. Nu laddar vi inför SM i Helsingborg 28 juni - 3 juli under SM veckan, det 
kommer att direktsändas på SBF play.



6a på båda träningarna
5a i tidskörningen
5a i första heatet och 6a i andra
7a i förfinalen och 4a i finalen
4e plats i mål
 
I Junior 125 klassen var dom 25 stycken och här kom Noah Eriksson 4:a i finalen och 5;a i förfinalen. På 23:e 
plats kom Gustav Ekroth i finalen där han bröt efter 11 varv och han kom 23:a i förfinalen där han bröt efter 9 
varv. På 25:e plats kom Johan Ekroth där han bröt efter 7 varv och han kom på 25:e plats i förfinalen där han 
bröt efter 6 varv.
I Micro klassen var dom 23 stycken och här kom Dante Johansson 6:a i finalen och 7:a i förfinalen. På 21:a 
plats kom Rasmus Armen han bröt efter 5 varv och han kom på 21:a plats i förfinalen där han bröt efter 6 
varv.
I Junior 60 var dom 10 stycken här kom Linus Granfors 2:a i finalen och 4:a i förfinalen och på 3:e plats kom 
Noam Fältskog i finalen och 3:a i förfinalen och på 4:e plats kom Mille Johansson i finalen och 5:a i förfinalen 
och på 5:e plats kom Vincent Karlsson i finalen och 9:a i förfinalen.

EAST KARTING CUP LINKÖPING 20 JUNI
Patrik Johansson  Linköpings motorstadion.

East Cart Cup, vad gör man inte en regnig onsdag kväll, började riktigt snabbt på träningen för Dante idag, 
kval 1 låg 2 av det 9 starka startfältet då kedjan hoppade av, kval 2 låg 1 när kedjan hoppade igen  Dante får 
starta sist i finalen position 9, Finalen är bara 6 varv och kommer i mål som trea bra kämpat Dante 
 
Vet ej resultat från Rasmus Armen i Micro och Johan och Gustav Ekroth i Junior 125 har bara set dom i an-
mälningslistan.

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

Katrineholms Motorklubb 4 april
Några ekipage från kvällens TUSS, där Tobbe Westerdahl ihop med 
Jocke Brantzell gör comeback med en 940 GrF och Micke & Micke kom 
förbi med sin nya heta 240 Evo med Tractive-låda, mycket mums på 
den. 
Stort tack till våra funkisar med Robert, Rickard och Hocke i spetsen, 
och stort tack till Jocke o Jimmy på Mekonomen Katrineholm för lånet 
av lokal. Nu är ett tiotal bilar raceklara för säsongen  



APRILSPRINTEN ESKILSTUNA 7 APRIL
Det var första deltävlingen i Eskilstunas sprintcup och det kom 103 startande och dom körde 1 sträcka 3 
gånger och alla tider räknades och i A-förare 2WD var dom 18 stycken och här åkte Tobias Carneling med 
Bengt Andersson och dom bröt på SS 2 med Drivaxelbrott.
 
Smetigt och halkigt. Sjunde tid, 2,3 sekunder till pallen efter första åket. Nu är vi 
igång och dags att ladda på mera  
Och så var det med det. Drivknut sprängd i andra åket... måste hem och mäta upp 
framvagnen, måste vara för lite spel för axeln eller något.
 I Grupp E A-B-C-förare var dom 20 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna 
Olsson med Jonas Lindfors Eskilstuna och dom vann klassen med 4,8 sekunder 
GRATTIS.
Vinst i dag när jag guida Jonas fram i Eskilstunagropen. Skön seger och start på 
säsongen
Härlig dag men tuff sista sträck. Nedvinkade på grund av bilen framför hade rul-
lat men tog oss igenom sträckan och behöll ledningen och vinner i dag. Fantastisk 
start på säsongen! Nu laddar vi om för nästa 

På 15:e plats kom Josefine och Robert Björling och dom var 1,11,3 minut efter 
och det var 12 C-förare och då blev dom 8:a och var 1,01,4 minut efter.

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 14 
stycken och här åkte Kartläsaren Mikael Gustavsson 
med Per Carlsson Ludvika och dom blev 3:a och var 9,8 

sekunder efter. Per Carlsson är med Mikael Gustavsson och Patrik Jonsson på Ekeby-
banan.· 
Yes 3a idag

KMKDAGAR BJÖRKVIKS RING 7 – 8 APRIL



HEJDESPRINTEN KLINTEHAMN 14 APRIL
Det var första deltävlingen i AN-Trofen och i DM det kom 36 stycke och dom hade 3 sträckor och i Gr F var 
dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland och dom vann 
klassen med 1,5 sekund GRATTIS och dom blev 10:a totalt. I AN-Trofen vann dom på snabbast tid på första 
SS annars var dom lika med 2:an.  

SILVERKONGEN KRISTIANDSTAD 21 APRIL
Det var första riktiga sommartävlingen och det kom 177 startande och dom hade 6 sträckor och i A-förare 
2WD var dom 45 stycken och här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken och dom 
bröt på SS 5.
Service efter två sträckor.
Ruskigt ovant med både vägkaraktär & noter!
Några resultat är inte värda att nämna men vi nöter på..
· 
Årets första brutna tävling är ett faktum.
En sönderslagen bärarm & punktering stoppar oss på näst sista sträckan.
Det som inte dödar, det härdar!

GURKRACET VÄSTERÅS 21 – 22 APRIL
Det var första deltävlingen i Svenska sprintserien och dom körde på 
Västerås Motorstadium och Klassiska rallycupen -65 var dom 6 stycken 
och i omgång 1 kom Håkan Samuelsson på en 6:e plats han var 23,12 
sekunder efter. I omgång 2 var dom 4 stycken och då kom Håkan på en 4:e 
plats han var 18,63 sekunder efter.

I Grupp E klassen var dom 8 stycken och här kom Per-Olof Lundin på en 
5:e plats han var 5,84 sekunder efter.

GUTERALLYT VISBY 28 APRIL
Det var en tävling på Gotland och det kom 94 stycken och dom hade 6 sträckor. I 
A-förare 2WD var dom 13 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med 
Sebastian Johansson Gotland och dom blev 3:a och var 19,1 sekund efter.
3a i Guterallyt igår av de 47 trimmade i 2wd. Var i ledning efter SS4 men fick ge upp 
kampen där efter då växellådan började krångla och fick köra de två sista sträckorna 
utan 2ans växel. Stort grattis till Emil och Niklas!  💪 
Är det någon i Sverige som har delar till Peugeot 208 R2 växellåda liggande hör gär-

na av dig omgående. Tanken är att vi skall åka till Tyskland på Onsdag morgon för att köra Rallye Sulingen! 
I A-B-förare Gr F, VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom 
med Henric Jacobsson Gotland och dom blev 4:a och dom var 1,12,6 minut 
efter.
I C-förare 2WD var dom 17 stycken och här bröt Kristoffer Gustavsson med 
Viktor Niemistö efter SS 3 med tekniska problem.

SVISTADSTRÄFFEN LINKÖPING 1 MAJ
Det var andra deltävlingen i Östergötlands RS-serie och det kom 115 stycken 
och dom hade 3 sträckor. I A-förare 2WD var dom 18 stycken och här åkte 
Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken och dom kom på 7:e plats dom var 11,3 sekunder 
efter. I A – B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 15 stycken och har kom Andreas och Tobias 
Abrahamsson på en 4:e plats dom var 4,1 sekund efter. På 13:e plats kom Torbjörn Westerdahl med Joachim 
Branzell dom var 34,4 sekunder efter. I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 10 stycken och här 
kom Jonna Olsson med Sara Bergås och dom kom på en 5:e plats dom var 22,6 sekunder efter.



Tuffa utmaningar i dag. Vädret hade gjort banan till lervälling bitvis men va gör de!
Fullt fart och kände mig nöjd med första åket, men lite för kontrollerat. Ett däckbyte senare va de dags för 
sträcka två och farten i kropp och fot fanns allt där. Sätter en tredje tid i klassen trotts en låda som slängde ur 
växlarna några gånger... Laddar för att pusha lite till i sista men då ville inte lådan vara med alls och skicka ur 
växlarna Hej vilt och gick inte lägga i dem alltid heller  Nöjd att vi ändå fick till en hyffsad tid med allt ryck-
ande i spaken och förbannad förare .
Fantastisk duktig kartläsare sara gjorde ett suveränt jobb och vi har haft en galet 
rolig dag i bilen. Nu blir de ett lådbyte och vi gläds åt att farten,attack finns där 
och jag hänger med i klassen... o hoppas min grymma kartläsare Sara Bergeås åker 
med fler gånger med härlig hejarop över hoppen  / tack för i dag alla som stöttat o 
berömt.. de värmer och de tar jag med mig!

NORRKÖPING 5 MAJ

Testdag på Aspa sträckan.

                                             Kartläsaren Magnus Johansson åkte med Håkan Johansson Björkvik också på Aspa.

TORSDAGSRALLYT ESKILSTUNS 10 MAJ
Det var andra deltävlingen i Eskilstunas sprint cup och det kom 116 startande och dom körde en sträcka 
tre gånger och alla tider räknades. I A-förare 2WD var dom 18 stycken och här kom Tobias Carneling med 
Bengt Andersson på en 8:e plats dom var 10,7 sekunder efter. 
Carneling Motorsport
 
På självaste Kristiflygardagen körde vi Torsdagsrallyt, deltävling 2 i Eskilstuna sprintcup. Vårt mål att vara på 
pallen totalt i cupen ser allt svårare ut att nå. Vi bröt första tävlingen när drivknuten gick, och då det drog ut 
på tiden att få hem de bästa knutarna fick vi slå dit en Biltema-knut och hoppas på det bästa.
I mål kom vi, och körningen kändes rätt bra och vi var bra med på sträcktiderna. Synd bara att det skulle vara 
så förtvivlat jämnt  💪 Vi slutar 8a i klassen av 17 och smått besviken är i alla fall jag som förare. Men ser man
till att vi bara är 2,8 sekunder bakom andraplatsen är vi ju faktiskt med, ska bara kräma ur det sista lilla ur 
både bil och förare sen är vi i toppen och slåss. Filmer från ombordkameran hittar ni på var kanal på You-
tube, 
 
I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 16 stycken och här åkte Kartläsaren Mikael Brink med Per 
Carlsson Ludvika och dom kom på 6:e plats och var 8,1 sekund efter. I Gr E alla var dom 16 stycken det var 7 
B-förare och 9 C-förare och här kom Pär-Olof Lundin med Madeline Lundin Ramunder på en 9:e plats dom 
var 17,6 sekunder efter och bland B-förarna kom dom på 6:e plats. På 15:e plats kom Josefine och Robert 
Björling dom var 1,04,2 minut efter och bland C-förarna kom dom 8:a och var 49,6 sekunder efter. 

SOUTH SWEDISH RALLY 11 – 12 MAJ
Co-driver Olle Erixon
 
Kvällens två sträckor är körda.
Dessvärre har det inte riktigt gått vår väg vilket gör att vi går till nattvila på en sjätte plats i klassen.
Morgondagen är lång & då ska vi äntligen åka lite riktiga skogsvägar som passar oss betydligt bättre än kväl-
lens två inledande sprintsträckor.
Skam den som ger sig!



Lunchservice avklarad & vi har lyckats klättra till en andra plats i klassen.
Halva tävlingen återstår & nu börjar de riktigt utmanande vägarna. 

Sista servicen med tre sträckor kvar att köra.
Grymt bra känsla på sträckorna efter lunch & vi kommer göra allt vi kan för att 
bevaka andraplatsen inför sista powerstagen på 17km som är tävlingens längsta 
sträcka.
ANDRAPLATS I SOUTH SWEDISH RALLY!
Vi lyckas bevaka vår andraplats & plockar dessutom värdefulla powerstagepoäng 
vilket gör att vi isolerar vår andraplats i mästerskapet ytterligare.
Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken. Grattis till 18 SM-poäng.

MORGONGÅVASVÄNGEN MORGONGÅVA 12 MAJ
  Det var första deltävlingen i 7-klubbars serien och det kom 102 startande och klass 4WD var dom 6 stycken 
och här kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson på en 4:e plats dom var 23,9 sekunder efter. I C-förare 2WD 
var dom 9 stycken och här vann Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemstö klassen med 0,5 sekund GRAT-
TIS till första uppklassningspoängen. 
C6 Rallyteam
21 tim · 
Då ska vi försöka oss på en lätt summering från morgongåvan.
Vi åkte dit för att se så vi verkligen hade hittat felet efter Gotland.
Målet för dagen var att ta oss runt med hel bil, men när vi väl hade besiktigat så 
började tävlingsnerverna spela in.
Vi åkte ut mot sträckan men en förhoppning att sätta en topp 3 tid, väl i mål så 
kändes det som att vi inte alls var med. Kändes som vi bara åkte på sladd hela 
tiden.
Väl inte på service så får vi reda på att vi leder , så det var bara att tagga till ordentligt för att utöka våran stora 
ledning på 0.1 sekund  
Vi gjorde så gott vi kunde på sträckan bortsätt från 3 små missar. 
Väl i mål så vinner vi klassen med 0,5 sekunder.
Tack till Bubba och Thommy för servicen.
Tack till våra samarbetspartner 
Nexiko 
Björkviks takstolar AB

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 14 stycken och här kom Claes Claesson med Peter Fritz på 

RALLY BILTEMA KARLSTAD 19 MAJ
Det var första deltävlingen i Svenska Rallycupen och en deltävling i 1300 rallycup och 
det kom 178 stycken och dom hade 6 sträckor. I 1300 rallycup var dom 13 stycken 
och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 9:e plats dom var 6,01,2 mi-
nuter efter.
Även Andreas och Tobias Abrahamsson åkte av vägen, fastnade på dikeskanten och 
tappade flera minuter. Man lyckades dock ta sig vidare och på nästkommande service 
kunde man rikta både framvagn och bakaxel för att kunna köra vidare och kriga om 

viktiga sträckpoäng.  I Klass 4Wd var dom 14 stycken och här bröt Emil Carlsson 
med Magnus Nilsson.Lördagens tävling i Karlstad slutade inte som vi hoppats 
på… Vi gled av vägen ner i ett dike med stor sten, det hela slutade i kraftig rulln-
ing. Mage och jag klarade oss helt utan blessyrer men Evolina fick mycket stryk. 

Nu får vi samla kraft och se 
hur vi ska gå vidare. Mycket tid 
och pengar kommer krävas in-



I A-förare 2WD var dom 37 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kekke Nordlund Nyköping på en 2:a 
plats dom var 18,0 sekunder efter och var även 4:a totalt GRATTIS. 
2a i Rally Karlstad.. sjukt nöjda då dagen inte direkt har vart problem fri.. #psort#rallyshop #pirelli #öhlinsau-
tonorden #mekopratner #ultramotors

I Appendix K var dom 12 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Hult med Björn Ask Nyköping och dom 
blev 3:a och var 1.28.3 minut efter,

VIOLENRALLYT 19 MAJ
Ett stort tack till alla KMK:are som ställde upp och jobbade på tävlingen. Tävlingen ingick i VOC-serien och 
det kom 66 stycken och dom hade 5 sträckor. I C-förare VOC var dom 8 stycken och här bröt Claes Claesson 
med Micke Widell på SS 3 med bränslelekars. Här åkte Kartläsaren Mikael Brink med Per Carlsson Ludvika 
och dom rulla på SS 4 se bildserie

I B-förare 2WD var dom 6 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Peter Hanella Eskilstuna på en 3:e 
plats dom var 37,9 sekunder efter. Här bröt Lars Lindros med Fredrik Karlsson Nora efter en avåkning på SS 
2.

Här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan Johansson Björkvik.
Bröt efter SS3  
Förar miss vilket gav stukat framvagn.
I Klass C-förare 4WD var dom själv i klassen. Där bryter vi Violen rallyt pga oljeläckage. Kristoffer Gustavs-
son med Viktor Niemistö Oljestickan hoppade upp. 
I Appendix K Klass 9-10 var dom 3 stycken och här bröt Ulf Pettersson med Andreas Ekström. Vi får bryta 
efter ss2 då styrservo slutat fungera. 
Här åkte Kartläsaren Henrik Pedersen med Markus Karlsson Gnesta som föråkare.



JR:S MINNE KVINNERSTASKOLAN 20 MAJ
Det kom 39 startande och dom körde 1 sträcka 3 gånger och alla tider räknades och i Appendix K var dom 9 
stycken och här kom Håkan och Anton Samuelsson på en 9:e plats dom var 47,0 sekunder efter.

FOLLINGBOSPRINTEN FOLLINGBO 26 MAJ
Det var en deltävling i AN-Trofen och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid räknades. Det kom 39 
stycken och i Gr F var dom 6 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Got-
land och dom kom på 2:a plats och var 0,6 hundradelar efter.
RALLY ASKERSUND ASKERSUND 2 JUNI
Det var fjärde SM o JSM tävlingen och det kom 63 stycken och dom hade 10 sträckor. I JSM Otrimmat var 
dom 8 stycken och här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Eddie Lundqvist Sandviken och dom blev 7:a och 
var 7,14,9 minuter efter. GRATTIS till 6 JSM-poäng.

KATASTROF I ASKERSUND!
Man brukar kunna beskriva otur som ”stolpe ut” men för oss kan man nog säga att vi inte ens prickat målet..
Oturen har tyvärr grinat oss illa från första till sista metern.
Ss1: Kabelbrand.
Ss2: Punktering höger bak.
Ss3: Hör & häpna, inga större misstag.
Ss4: Trasig växellåda vid nedväxling så bilen blir låst på 2ans växel.
Här tvingas vi tyvärr bryta tävlingen i hopp om att försöka få ihop bilen för att starta om efter lunchuppehål-
let & missar därför ss5.
Heroisk insats av Dagge & en fransman från växellådsföretaget Sadev som lyckas få ihop växellådan så att vi 
kan starta om.
TUSEN TACK GRABBAR!
Ss6: Felfri körning men 5 straffminuter i ryggen efter omstarten.
Ss7: Godkänd körning även här.
Ss8: Punktering vänster bak.
Ss9: Något konstigt gör att bilen saknar tomgång & vi får tyvärr motorstopp i 
starten & tappar dyrbara sekunder.
Ss10: Samma procedur som på ss9 & motorstopp i starten på grund av saknad 
tomgång.
Dessvärre inte heller några powerstagepoäng på grund av detta.
Efter målgång: På väg till slutmålet börjar det lukta bränsle i bilen & väl vid slutmål droppar det under bilen 
efter vi slagit upp avgassystemet så pass att det smällt hål i tanken.
SLUTSATS: KATASTROF!
Nu får vi spotta i nävarna & se över hur mycket som skadats på bilen då den fått ta rejält med stryk under 
helgens gång i den extrema hettan.
På återhörande,
Olle Erixon

I Otrimmat 2 WD var dom 6 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan Johansson 
Björvik.
Igår bröt vi SM tävlingen i Askersund efter 10 SS när vi var på väg in till slutmålet.
Hål i bränsletanken på grund av värmen.
Idag när allt har svalnat har tanken självläkt.

I SM 4WD Övriga var dom 7 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson 
med Johan Rudengren Eskilstuna och dom blev 2:a  och var 1,37,9 minut efter. 
GRATTIS till 19 SM-poäng.



Christer Carlsson känner sig glädjefylld  .
Då var vi i mål i Askersund, vi blev 2a i klassen och 9a totalt. Dagen har gått upp o ner , men vi kom i mål 
med hel bil. Vart ett tufft rally med värmen.
Stort tack till Johan Rudengren för en mkt trevlig dag i bilen. Jim Olsson Håkan Karlsson Hampus Carlsson 
tack för en toppen service idag
Här åkte Kartläsaren Mikael Brink med Per Carlsson som föråkare. 

RAMUNDERSPRINTEN NORRKÖPING 6 JUNI
Dom körde Himelstalund och dom körde 1 sträcka 3 gånger och dom 2 bästa tiderna räknades och det kom 
67 stycken. I Grupp E A-B-förare var dom 4 stycken och här kom Pär-Olof Lundin med Madelaine Lundin 
Ramunder på en 4:e plats dom var 4,14 sekund efter. I A-B-förare VOC och Gr F var dom 3 stycken och här 
kom Mattias Fällman med Andreas Karlsson på en 2:a plats dom var 0,81 hundradelar efter. I B-förare 2WD 
var dom 14 stycken och här kom Niklas Solenö med Fanny Eklöf på en 10:e plats dom var 8,32 sekunder 
efter. I A-förare 2WD var dom 15 stycken och här kom Tobias Carneling med Bengt Andersson på en 7:e 
plats dom var 10,41 sekunder efter, 

RUNT MJÖLKPALLEN POKALEN GNESTA 6 JUNI
Det var en lokaltävling där det kom 27 stycken och dom körde en sträcka två gånger och båda tiderna 
räknades. I VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc alla var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Gustav Sjöman 
med Jonas Sjöman Flen och dom blev 5:a och var 22,9 sekunder efter. På 10:e plats kom Claes Claesson med 
Peter Fritz dom var 57,4 sekunder efter. I 4WD klassen var dom 4 stycken och här kom Kristoffer Gustavs-
son med Robert ”Bubba” Gustavsson på en 3:e plats dom var 26 sekunder efter. Här åkte Fredrik Eriksson 
föråkare.

GÄSTABUDSTROFEN NYKÖPING 16 JUNI
Det var en deltävling i Svenska Rallycupen och det kom 141 startande och dom hade 5 sträckor men tyvärr 
fick SS 3 strykas på grund av brand längs tågspåret som ett tåg orsakat. KMK hade hand om SS 2 och ett stort 
tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. I A-förare 2WD var dom 22 stycken och här kom Fre-
drik Eriksson med Kristoffer Nordlund på en 2:a plats dom var 9,5 sekunder efter, och dom blev 5:a Totalt. På 
12:e plats kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström dom var 2,32,4 minuter efter. I A-B-förare VOC, Gr F 
och Gr N 0-1400 cc var dom 19 stycken och här kom Torbjörn Westerdahl med Joachim Branzell på en 16:e 
plats dom var 2,11,4 minut efter.

I B-förare 2WD var dom 28 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael 
Brink på en 19:e plats dom var 2,00,3 minuter efter. I C-förare VOC, Gr F och Gr 
N 0-1400 cc var dom 13 stycken och här kom Claes Claesson med Mikael Widell 
på en 4:e plats dom var 2,05,4 minut efter. I C-förare 2WD var dom 10 stycken och 
här vann Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö klassen med 1,4 sekunder 
GRATTIS till andra uppklassningspoängen.

KOPPARSVÄNGEN KOPPARBERG 16 JUNI
Det var en deltävling i Suzuki cup och Klassiska cupen och det kom 84 stycken och 
dom hade 4 sträckor. I 1300 Rallycupen var dom 13 stycken och här kom Andreas 
och Tobias Abrahamsson på en 6:e plats dom var 1,18,0 minut efter. I Klass F – 
1300 cc – 65 var dom 2 stycken och här bröt Håkan Samuelsson med Åke Anders-
son på SS 3 med växellådsras.



MIDNATTSSOLSRALLYT VIMMERBY 27 – 30 JUNI
Det kom 138 stycken till start i Midnattssolsrallyt och 36 stycken i Regularity klassen och dom hade 17 
sträckor. I Klass 23 var dom 7 stycken och här kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström på en 2:a plats dom 
var 9,35,4 minuter efter och blev 27;a totalt.

I Regularity Sport klassen var dom 15 stycken och här vann Roger och Rose-Marie Andersson klassen 
STORT GRATTIS.

Andréas Ekström
Nu är vi igång. 4a i klassen. 45 totalt av 138 som är i mål. Idag var det 1 
asfalts strecka imorgon blir det grus.6 strecket grus .
Lite att fixa med inför dag 2 
Panik !!
Finns det nån som har ett växellåds lock till en Opel Kadett Gsi liggan-
des???  ’ 
CaP Rallyteam

Sammanfattar dag 3, började illa på första ss, direkt efter start har vi bara 3-4:an hela sträckan men hyfsad 
tid ändå. SS 10 fick ordning på växlingen och satte 11:e tid totalt skitnöjd med den;) ss11 15:e totalt mycket 
nöjda med den med. ss12 var riktigt åksugen men det slutade med att laddnings och servoremmen for av 
snart nog på sträckan, körde i ren ilska och fick en helt ok tid. ss13 fick dit ny laddrem så vi kunde åka vidare 
men ingen servorem så fick dålig tid. Men över hela dagen så helt nöjda klättrade till 20 
plats totalt och 2:a i klassen efter Mats Jonsson. Nu sova och ta nya tag i morgon, rejält 
revanschsugen. 
CaP Rallyteam

Nu lunchservice, 3 sträckor avklarade ligger på plats 18 totalt och tvåa i klassen. 
CaP Rallyteam
· 
I mål på MSR, sista sträckan hoppade växelreglaget i sär och vi hade bara fyran på 
väldigt krokig väg, tappade från 18 till 27 i totalen, surt. Men 2:a i klassen efter Mats 
Jonsson;)

VÄRMESPRINTEN ÄRLA 30 JUNI
FREDRIK TOTALVANN OCH BLEV ÄVEN DM SEGRARE I TRIMMAT 2 WD.
ROBERT BLEV DM SEGRARE I OTRIMMAT 2 WD.
Det kom 56 stycken till start och dom körde en sträcka 2 gånger i Värmesprinten och där dom bästa fick åka i 
sträcka till som räknades som DM. 

I A-förare 2WD var dom 8 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer 
Nordlund Nyköping klassen med 15,4 sekunder och blev även totalsegrare STORT 
GRATTIS.
FE-Motorsport
· 
Först Totalseger i Värmesprinten! Och sen även seger i DM sprinten! Så två segrar 
av två möjliga idag!!  



På 2:a plats i klassen kom Tobias Carneling med Bengt Andersson dom var 15,4 sekunder efter,
Bengt Andersson
 
I mål i värmesprinten 2 a plats i A 2 wd. Nu väntar vi på att åka DM delen som består av 1 SS. 
Bengt Andersson

Vi slutar 2a som jag redan skrivit i A 2wd i värmesprinten. I DM slutar vi på sjätteplats 1,5 sekund från tred-
jeplatsen. Vi är nöjda med dagen. 

I B-förare 2WD var dom 8 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Johnny Lindmark på en 4:e plats 
han var 17,3 sekunder efter.
På 5:e plats kom Niklas Solenö med Emil Eklund Sandviken och dom var 20,5 sekunder efter.
Äntligen! En tävling tillsammans.
I dag har vi kört värmesprinten i Ärla/Eskilstuna, två omgångar på en fin sträcka i skogen som även var kval 
till DM som vart dagens tredje sträcka dit vi lyckades kvala. 
Var längesedan Niklas och Emil körde en tävling tillsammans så detta var en bra genomkörare. Nu laddar vi 
för hemmatävlingen Slottssprinten om två veckor. 
Det är roligt med rally!
/BieRally 
I C-förare 2WD var dom 4 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö på en 3:e plats 
dom var 21 sekunder efter men då blev dom hindrade på SS 1 av en annan bil som hade brutit.

I A-B-förare Gr N 0-1400, VOC och Gr F var dom 9 stycken och här åkte Kartläsaren Robert Björling med 
Rickard Gustavsson SMK Södermanland och dom blev 2:a 0,3 hundradelar efter, men i DM vann dom 
STORT GRATTIS.
Robert Björling
Fick äran att läsa noter till duktiga rally föraren Rickard Gustavsson. Dagen slutade med DM guld i standard 
klassen.
På 5:e plats kom Kartläsaren Jonna Olsson med Mikael Lundin Gröndal 
dom var 11,0 sekunder efter, På 6:e plats kom Torbjörn Westerdahl med 
Joakim Branzell dom var 17,8 sekunder efter. 
I C -förare Gr N 0-1400, VOC och Gr F var dom 6 stycken och här kom 
Claes Claesson med Micke Widell på en 5:e plats dom var 10,5 sekunder 
efter.  



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 Oktober

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


