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

Prelminär Tävlingar under 2018

Lördagen 2 juni  Folkrace  Trollåsen
Lördagen 14 juli  Rally Slottssprinten Eriksberg
Fredagen 27 juli  Folkrace  Trollåsen
Lördagen 1 september  Folkrace  Trollåsen

NY ADRESS: LÖVÅSVÄGEN 18 641 47 KATRINEHOLM 

Hej alla glada motorvänner

Då har vi avklarad sommaren och lite av hösten med bravur.  Jätte fina arrange-
mang och goda framgångar.
Det har varit kul att följa denna period då det har tävlats flitigt av våra medlem-
mar.
Mycket fina resultat i alla sportgrenar  ( se specifikt i surret) 
Det är väldigt kul med en klubb som är så väldigt aktiv på många sätt. Vi skall 
vara stolta och nöjda.
Det har ju investerats mycket i år, tänk er att vi är den första motorklubben i Sver-
ige med egen rescue bil.
Mer är det på gång.
Nu hoppas jag att den sista folkracetävlingen blir av så vi kan stänga det gångna 
året och sikta på nästa.
Åter igen tack till alla superaktiva medlemmar som gör detta möjligt. Ingen nämnd ingen glömd.
Kom ihåg att komma på våra månadsmöten det har varit lite dåligt med besökare, kom och berätta era idéer 
och tankar.

Vi hör och syns
Micke Hellberg



RALLY

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

EKERÖLINJENS RALLYSPRINT ÅLAND 22 JULI
Det kom 57 stycken till Ålands sprint och dom hade 1 sträcka som kördes 3 gånger och bästa tid räknades. 
I klass Allmän 2WD under 1400 cc plus VOC var dom 4 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom 
med Henric Jacobsson Gotland och dom blev 3:a och var 8,37 sekunder efter.

Knappt hade fansen från Vattlång viftat klart med flaggan efter triumfen i Gävle, förrän Niklas Häggs Skoda 
Fabia återigen behöver en rejäl ansiktslyftning.
Tanken var att skriva något om Häggs närstående, som gladdes så åt triumfen i Gävle. Där kom första total-
segern. Men semestern kom emellan och under den resan hann Niklas köra helt åt skogen. Nu är Skodan till 
salu som den står.
– Det var tungt, annars hade den nog snart varit klar. Nu har det mesta lagt sig, men än har jag inte fått något 
riktigt sug, säger Niklas.
Förra året i Linköping, alltså för knappa året sedan, var kraschen total och det blev karossbyte. Den här 
gången blev det ”bara” två varv sidledes och ett framåt på ett dumt ställe under Slottssprinten, och bilen är 
lagbar.
– Som det ser ut nu blir det inget mer SM i år. Synd förstås, då vi bara är sex poäng från ledningen, fortsätter 
Niklas.
En lösning skulle vara att hyra en bil.
– Det känns för farligt, skrattar Niklas.
Helst av allt vill han sälja sin Skoda Fabia S2000 som den står. 
Med bulor och allt, samt en del reservdelar.
– Det är många som har mailat, och jag har konverserat med 
både danskar, fransoser och engelsmän. Men än är det ingen 
som har varit och tittat.
Blir det en försäljning inom snar framtid är han inne på att 
skaffa en R5:a.
– Får jag inte bilen såld får jag ta tag i reparationerna till 
hösten. Men det vore roligt att lösa en försäljning på något vänster. Vi får se, säger Niklas.
För Celikan har han sålt till Tyskland, och brorsan Mattias Corolla är ju tvåhjulsdriven så den vill han inte 
köra i Kolsvarundan.
– Det är mycket jobb på firman också, så man vet aldrig. Jag kanske blir bekväm, om det inte blir några täv-
lingar i höst och lägger av.
Men det säger han med ett skratt, och inte låter han övertygande på rösten heller. Förhoppningsvis får vi se 
mer av Niklas Hägg tillsammans med Christer Carlsson framöver.
Bildtext:
Niklas Hägg har inget smeknamn på sin Skoda Fabia S2000, men med att skratt konstaterar han att det är en 
”hon”, då han upplever att den beter sig som en ”surkärring” mot honom. 

EFTER SLOTTSSPRINTEN

KULLINGSTROFEN HERRJUNGA 5 AUGUSTI
Det var fjärde deltävlingen i Svenska Rallycupen och det kom193 stycken och dom hade 4 sträckor.

PRESSRELEASE
 - Vilka grymma rallyåkare vi har, ja så lyder orden från Katrineholms MK under söndagens morgon.
Christer Carlsson lotsar fram Patrik Åkerman till totalsegern/4wd i Kullingstrofén 2017. Fredrik Eriksson 
och Kristoffer "Kekke" Nordlund tar sin efterlängtade seger i just Kullingstrofén och 2wd - och blir trea totalt! 
Och så kör Emil Carlsson/Magnus Nilsson in som trea i 4wd och som fyra totalt!



Frågan är om inte detta kanske är ett av de bästa resultaten i en enskild tävling av KMK-förarna i modern 
tid, och detta i en riktigt stor tävling med riktigt hård konkurrens / Svenska RallyCupen - så jäkla bra och så 
grymt stolta vi kan vara över klubbens förare/team.

Christer Carlsson med föraren Patrik Åkerman (Ljusdal), körde snabbt o stabilt hela dagen och var snabbast 
på alla fyra sträckorna, vinner klassen och tävlingen totalt med drygt 9 sekunder före Stig Andervang. På 
tredjeplats i denna klass och då som fyra totalt, kör så Emil Carlsson/Magnus Nilsson in, ett riktigt bra resul-
tat av Emil/Magnus.

Och så, äntligen tar Fredrik Eriksson / "Kekke" Nordlund segern 
i Kullingstroféns 2wd-klass. De har försökt så många gånger men 
aldrig nått enda fram i just denna tävling som alltid lockar ett stort 
startfält och då riktigt tuff konkurrens. Och med vilken stil de gör 
det - Vinner klassen med hela 20 sekunder och blir trea totalt av 
tävlingen 195 startande, och med en bara 2-hjuldriven bil!
De satte ribban redan direkt på den 15 km långa första sträckan av 
fyra, och slår till med en kanontid hela 10 sekunder före nästa bil i klassen, de släppte bara en sträckseger 
denna dag och dominerade stort.

En otrolig dag av KMK:arna i Lördagens Kullingstrofén/Herrljunga, 
som ingick i Svenska RallyCupen och där Fredrik Eriksson befäster sin 
ledning i cupen!

» Pressrelease från Katrineholms MK. 
I A-förare 2WD var dom 37 stycken och här vann Fredrik Eriksson med 
Kristoffer Nordlund Nyköping klassen med 20,1 sekunder GRATTIS 

och dom blev 3:a totalt också GRATTIS.
Seger i Kullingstrofén med 20 sekunder och powerstage poängen knep vi 
också, 3a totalt! Tyvärr ingen incar från dagen då kameran inte vill funka!
På en 13:e plats kom Kartläsaren Olle Erixon med Erik Johansson Nyköping 
dom var 1,09,7 minut efter.  
En sträcka avklarad med åttonde tid som resultat & nu service.
Närkontakt med en höbal på första sträckan gör att servicekillarna får re-
parera lite men vi laddar vidare för resterande tre sträckor.

 Service efter tre sträckor.
Bilen är fortfarande hel (typ) och sträcka två gick riktigt fint.
På sträcka tre bromsade vi stopp på bilen som orsakade snurrning och ett gäng tappade sekunder.
Vi ligger på sjunde plats i klassen inför sista sträckan där vi tänkt försöka öka lite till.
Tempot är bra men småmissar från bådas sida gör att sekunderna ibland rinner.
Tyvärr slutar årets Kullingstrofe med en blygsam tolfte plats efter en tabbe från min sida på sista sträckan 
som gjorde att vi snurrade i ett trångt vägbyte på asfalt vilket gjorde att vi tappade mellan 20 & 25 sekunder.
Riktigt tråkigt avslut på en dag som verkligen varit både upp & ner för såväl mig som Eric bakom ratten.
Enormt besviken och förbannad på mig själv vill jag trots detta tacka för förtroendet av Eric att få kliva in i 
hans högerstol.
På återhörande,
Olle Erixon
 I klass 4WD var dom 20 stycken och här vann Kartläsaren Christer 
Carlsson med Patrik Åkerman Ljusdal med 9,4 sekunder GRATTIS 
dom vann totalt också GRATTIS.
Service inför sista sträckan. Vi leder med 8,6 SEK @svenskarallycupen



 Det gick vägen ! Totalseger i Kullingstrofen! Hattrick i totalsegrar nu. Galet bra ! Stort tack till Patrik för en 
kanondag @svenskarallycupen  

På en 3:e plats kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson dom var 43,3 sekunder efter och dom blev 4:a totalt 
också GRATTIS.
Bra start på ss1, kass körning på ss2 men upphämtning med bra flyt i körningen på ss3.
5:a totalt inför sista ss4. go go! 
Avsluta med lite fjuttig körning men tiden blev bra och med lite flyt avancerade vi och slutar 3:a i klassen och 
4 totalt i Kullingstrofén 2017!  🙆Gött genrep inför kommande SM-tävling i Kolsva.

Här bröt Ulf Pettersson med Andreas Ekström efter SS 2. 
 Tyvärr tvingas vi bryta rallyt då bilen slutat ladda;(  Generator fel.
I C-förare 2WD var dom 21 stycken och här bröt Rasmus Carlson med Felicia Grundtman Eskilstuna på SS1 
med motorproblem. Här åkte  Crister Nystrand med A Dolfen Kulling Swecper-Säkerhet.

VIBBLESPRINTEN VIBBLE 5 AUGUSTI
Det var en deltävling i AN-trofen och det kom 33 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid 
räknades, och i Gr F var dom 2 stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson 
Gotland på en 2:a plats dom var 0,1 hundradelar efter.

TRENDABRALLYT TAXINGE BYGGDEGÅRD 5 AUGUSTI
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 87 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa 
tid räknades. I C-förare VOC och Gr F och Gr N upp till 1400 cc var dom 9 stycken och här kom Jonna Ols-
son med Jimmy Kullander på en 9:e plats dom var 18 sekunder efter.

KK – JOGGEN 8 AUGUSTI
Det var några KMK:are som ställde upp och sprang KK - Joggen i år och jag har hittat några resultat i listan 
men jag kan ha missat någon som sprang.
Män Kvartsmara. 113 plats Emil Carlsson 48,37. 194 plats Marcus Gerdåker 58,37. 200 plats Anders Egeland 
59,19.

CYKELVASAN 12 AUGUSTI
Tobbe Abrahamsson känner sig slutkörd på Mål I Mora ( Cykelvasan ).
 I mål .

KATRINEHOLMSVECKAN 12 AUGUSTI
Katrineholms speedshow kördes mellan ÖB-rondellen och OK/Q8 och här var Tobias Carneling med och 
visade upp sig.

KOLSVARUNDAN KÖPING 18-19 AUGUSTI 
Det var nästsista deltävlingen i SM och JSM som kördes i Köping och det kom 71 SM JSM åkare plus 49 
klassiker som kördes på lördagens sträckor.
I den Otrimmade 2WD klassen var dom 8 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Johnny 
Andersson Hedemora och dom vann klassen med 4,5 sekund GRATTIS och dom fick 27 SM-poäng och dom 
ledde klassen hela tiden.
I den trimmade 4WD klassen var dom 22 stycken och här kom Ulf 
Pettersson med Andreas Ekström på en 15:e plats dom var 15,00,5 
minuter efter. Men på SS 4 tappade dom ca 8 minuter på en dubbel-
punktering och på SS 6 tappade dom ca 2 minuter.
Startmotor byte pågår innan parc ferme, nya tag i morgon. 
I mål efter en SM helg, några riktigt bra tider och några dåliga, men 
kanon kul körning. 



I den Otrimmade 4WD klassen var dom 3 stycken och här bröt tyvärr Emil Carlsson med Magnus Nilsson på 
SS 4.
Ingen vidare känsla ikväll tyvärr, riktigt nära att köra av i målet på ss1 
sen blev det avvaktande körning. Men imorgon väntar 6 utslagsgivande 
sträckor så då blir det nya tag. 
Bryter på ss4, small till i transmission i staten. Ibland är det mindre kul..
ska te ett under för omstart nu.  🙆
En felande länk i dagens övningar. Axel i växellådan, lyckas tyvärr inte få 
ut den delen som saknas så det slutar i depån idag.  🙆

Vill tacka familjen Sollenfelt för allt ni gör för oss!  🙆 Stort grattis Jacob
Jansson med team till ett välförtjänt SM-guld! Grattis Micael Jakobsson 
med team för seger idag samt tack för lånet av delar i försöket till om-
start! 
Vi ligger fortfarande 2:a så nu laddar vi om till finalen i Linköping

GRUVRUNDAN ÅTVIDABERG 26 AUGUSTI
FREDRIK VANN IGEN
Det var en deltävling i Svenska Rally Cupen och 1300 Rally cup och det kom 130 stycken och dom hade 5 
sträckor. I 1300 rally cup var dom 14 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 7:e plats 
dom var 1,10 0 minut efter.
I Klass 4WD var dom 10 stycken och här kom Markus Gerdåker med Magnus Nilsson på en 8:e plats dom 
var 3,21,7 minuter efter men då har dom tappat ca 30 sekunder på SS 2 efter en avåkning.
Inne på service efter 3 sträckor. Stukad front efter en avåkning på 2:a sträckan. Kunde ha varit mycket värre  🙆
🙆 Markus.

Markus Gerdåker SS 2                                 Ulf Pettersson SS 2

Bryter efter ss 2 lättare avåkning, inget turbotryck eftersom intercoolern gick sönder, nya tag om några 
veckor. Uffe Pettersson med Andreas Ekström.

Fredrik Eriksson vann klassen och 4 Totalt.
I A-förare 2WD var dom 17 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund klassen med 
19,8 sekunder GRATTIS och dom blev 4;a totalt också. På 4:e plats kom Kartläsaren Leif Fredriksson med 
Erik Johansson Nyköping dom var 40,3 sekunder efter. I B-förare 2WD var dom 24 stycken och här kom Lars 
Lindros med Fredrik Karlsson på en 19:e plats dom var 6,02,7 minuter efter.

MALMTJÄRN RUNT 2 SEPTEMBER
Det kom 67 startande och dom hade 3 sträckor och i A-förare 2WD var dom 9 stycken och här åkte 
Kartläsaren Olle Erixon med Eddie  Lundqvist Sandviken och dom blev 5:a och var 24,1 sekund efter.
En femteplats i Malmjärn runt!
Dagens tävling Malmjärn runt med Eddie Lundqvist bakom ratten gick klart godkänt i den motorsvagare 
bilen mot de andra i klassen.
Redan på ss1 hade vi bra attack & samarbetet funkade kanon direkt från start.
Sträcka 2 blev däremot allt annat än succé. Här tappade vi dryga sekunder när vägen blev lite för snabb & 
underlaget för grovt för den motorsvagare bilen i jämförelse mot stora starka Volvo 940's.
En kort stund trodde vi båda att vi hade punktering bak eftersom bilen ålade sig fruktansvärt på vägen.



Service inför sista sträckan och påfyllda batterier skulle resultera i ett höjt tempo.
Tempot höjde vi och sträckan flöt på klockrent från första metern.
Däremot slutar sträckan på ett minst sagt överraskande sätt när publiken strax innan sista sväng står i väg-
kanten & vinkar ner oss samt håller upp SOS-skylt vilket betyder att det skett en olycka och man måste 
stanna.
Det visar sig att en bil som startat tidigare i vår klass har åkt av vägen så rejält att kartläsaren befaras ha gjort 
illa ryggen.
Denna avåkning gör att alla i vår klass får så kallad maxtid på sträckan eftersom alla bilar bakom den kra-
schade bilen fått stanna inne på själva sträckan.
Resultatet efter maxtid på ss3 blir en slutlig femteplats i klassen och bästa otrimmade bil.
En totalt femtoneplats & glada miner från båda i bilen.
Trist med besvären på ss2 men i övrigt en riktigt rolig tävling.
Jag vill därmed rikta ett stort tack till Eddie Lundqvist med team för en ruskigt rolig tävlingsdag & jag hoppas 
att jag får chansen att hoppa ner i högerstolen hos Eddie senare i framtiden också om möjligheterna kommer.
Fler bilder samt eventuellt filmklipp kommer senare i veckan.
Väl mött,
Olle Erixon

EAST SWEDEN RALLY LINKÖPING 8-9 SEPTEMBER
Det var sista deltävlingen i SM o JSM och det kom 70 startande och dom hade 9 sträckor och 3 stycken 
kördes på fredagen. I Otrimmat 2WD var dom 6 stycken och här åkte 
Kartläsaren Christer Carlsson med Johnny Andersson Hedemora och 
dom vann klassen med 2,12,1 minuter GRATTIS till 37 SM-poäng.

Även långa dagar har sitt slut 5.45 rinde klockan 
Upp pch rekat dagens sträckor. Vi startade 17.45 rallyt med en as-
falts sträcka som bestod av cyckelväg och halmbalar inte min starka 
kombo 2 sek efter. Ok jag ersäner jag var sur efter den sträckan 🙆
Sträckan efter bestod av grus svängar och stenar passade oss tydligen 
bra seger med 32 sek
Sträckan efter tog vi det lite lungnare och vann med 19 sek total ledning efter första etappen med 49 sek. Tack 
alla som gör detta möjligt.
I Otrimmat 4WD var dom 4 stycken och här kom Markus Gerdåker med Mathias Johnsson på en 3:e plats 
och dom var 13,28,9 minuter efter men då har dom fått 300 transport prickar GRATTIS till 26 SM-poäng.

Tillbaka på service, snabbt byte av länkarmen höger fram då vi slog i en riktigt stor sten på ss2.
Vi ligger 2a i klassen. 
Vi tvingas bryta på servicen men startar om imorgon. Riktigt surt när vi hade en fin 2a plats efter kvällens 
sträckor. 
 Strul med krökt länkarm efter påhälsning av sten modell större. 
Dags för service dag 2.
Sammanfattningsvis efter morgonens sträckor var att vi tänkte gå ut hårt för att ta in tid men som genererade 
i avåkning ut i ett stenröse på ss4 men vi kom därifrån.
snurrade på ss5 och fick backa, tappade tid och sen ss6 flöt på hyfsat bra.
Nu återstår det två sträckor efter matuppehållet och nu satsar vi på att ta oss i mål.
Placering 3 i klassen. Gerdåker Motor sport.

Här bröt Emil Carlsson med Magnus Nilsson men dom fick 10 SM-poäng för att dom startade.



Just nu går allt emot oss och besvikelsen går inte att beskriva.
Ett märkligt elfel uppdagades direkt i starten på ss1 men vi lyckades rulla igenom där och ta oss vidare i tron 
att batteriet vart lite urdraget och återhämtat sig, men precis innan start på ss2 stannar allt. Jag lyckades få ig-
ång bilen med starthjälp och kom precis ifrån startlinjen med misständningar och avstängda lysen i mörkret. 
Efter några stopp så börjar bilen gå bättre och jag kunde slå på lite belysning och genomföra sträckan. Ss3 
kunde vi åka utan stopp och hoppet att ta oss till service tändes.
Väl på service började felsökningen, samtidigt kallar tävlingsledningen på mig för ett möte..?
Där får jag veta att funktionärerna på ss2 anmält mig för otillåten service innan start och vi blir uteslutna ur 
tävlingen!!!
Jag kan inte hänga någon utan det är vi som gjort fel enligt regelboken, sen kan ju jag tycka att straffet var nog 
när vi redan tappat flera minuter. Och med vetskap om hur div regler och bestraffningar skötts tidigare under 
den här sm-säsongen i andra fall så tappar man hoppet fullständigt för tävling på lika förhållanden!
Tävlingen är inte avgjord än men nu är det inte upp till oss längre om vi kan behålla våran 2:a-placering i 
tabellen, chanserna är väldigt små tyvärr.
Snöpligt slut på våran sm-säsong som kantats av alldeles för mycket motgångar.
Emil Carlsson Rallysport.

I Trimmat 2WD var dom 15 stycken och här bröt Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö efter SS 7 men 
dom fick 10 SM-poäng för att dom startande.

Vi bryter tyvärr efter ss 7 pga att bilen inte har laddat dåligt under hela dagen så vi endast kunnat haft det 
mest nödvändiga igång. På service efter ss 7 så skulle vi sätta dit nytt batteri och ny generator. Men när vi 
skruvar bort generator så har övre bulten gått av i blocket och vi får inte ut den. Men vi kommer igen till 
Gimmersta sprinten den 30/9 men då ska vi rasta den nya bilen. Team C 6 Rallyteam.

         Trimmat 4WD 3:a                                    Otrimmat 2WD 2:a                                     Otrimmat 4WD 3:a                       
Hägg o Christer                                       Johnny A o Christer                                        Emil o Magnus 

På lördagen fick Östgöta klassen åka och i ”WD klassen var dom 27 stycken och dom åkte 5 sträckor och 
här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan Johansson Björkvik och dom kom på 16:e plats och var 
5,15,2 minuter efter.
Otrimmat 2WD tog 14 stycken SM-poäng.
1. Anders Åberg   Hässleholms MK Peugeot  128
2. Johnny Andersson  SMK Hedemora Peugeot  122
2. Kartläsaren Christer Carlsson åkte med i 2 tävlingar.
Otrimmat 4WD tog 10 stycken SM-poäng.
1. Jacob Jansson  MK Kopparberg Mitsubishi Lanser 10 140
3. Emil Carlsson  KMK   Mitsubishi Lanser 9  76
5. Marcus Gerdåker  KMK   Mitsubishi Lanser 9  26
Trimmat 2WD tog 38 stycken SM-poäng.
1. Martin Lundqvist  Fagersta MK  VW Golf   99
21. Kristoffer Gustavsson KMK   Volvo 240   10
Trimmat 4WD tog 31 stycken SM-poäng.
1. Thomas Thunström  Ludvika MS  Citroen  91
3. Niklas Hägg   SMK Hälsinge  Skoda/Ford  71
3. Kartläsaren Christer Carlsson åkte med i 4 tävlingar.



SM 2018 TÄVLINGAR.
1. 2-3 februari   Vännäs
2. 23-24 februari  Östersund
3. 11-12 maj   South Swedish Rally
4. 1-2 juni   Askersund
5. Juli    SM-Veckan Helsingborg-Landskrona-Malmö
6. 17-18 augusti  Hässleholm
7. 7-8 september  Linköping

GRANGÄRDESPRINTEN NYHAMMAR 9 SEPTEMBER
Det var en deltävling i 1300 Rallycup och det kom 61 stycken och dom körde 1 sträcka 2 gånger och båda 
tiderna räknades. I 1300 rallycup var dom 16 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 
8:e plats dom var 15,6 sekunder efter.

EMK – KANAN ESKILSTUNA 16 SEPTEMBER
Det var en tävling som gick Näshultaskogen och Svalboviken och det kom 110 startande och hade 3 sträckor. 
I Ungdomsrallyt var dom 6 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 3:e plats dom var 6.37,7 
minuter efter men då har dom åkt av ca 2 minuter på SS 1. I A-förare 2WD var dom 13 stycken och här åkte 
Kartläsaren Leif Fredriksson med Erik Johansson Nyköping och dom vann klassen med 0,1 hundradelar 
GRATTIS. På en 11:e plats kom Tobias och Emil Carneling dom var 2,11,6 minuter efter. Här åkte Mikael 
Gustavsson med Mikael Brink föråkare.

BADHOTELLRALLYT TRANÅS 23 SEPTEMBER
Fredrik och Kekke säkrade segern i cupen
Det var nästsista deltävlingen i Svenska Rallycupen och i 1300 Rallycupen och dom hade 6 sträckor och det 
kom 158 stycken.
I 1300 Rallycupen var dom 13 stycken och här kom Andreas och 
Tobias Abrahamsson på en 7:e plats dom var 1,04,4 minut efter.

I A-förare 2WD var dom 22 stycken och här kom Fredrik Eriks-
son med Kristoffer Nordlund Nyköping på en 2:a plats och var 7,2 
sekunder efter, men dom säkrade segern i cupen GRATTIS:

FE-Motorsport
Fy fan så skönt! Seger i Svenska Rallycupen 2017 med en deltävling 
kvar att åka. 
Slutade tvåa i dagens tävling. 
Tack till,
#öhlinsauto #mekopartner #leifsallbilsservice 
#motorkonsult #pirelli 
och alla andra som har stöttat oss detta år! 
I B-förare 2WD var dom 28 stycken och här bröt Mikael Gustavsson med Mikael Brink ca 1 km från mål på 
SS 6 med drivaxelbrott. 
I A-B-förare VOC var dom 17 stycken och här kom Sven Karlsson med Henrik Pedersen på en 15:e plats 
dom var 4,25,8 minuter efter.

KÄGLEBORGSSPRINTEN FELLINGSBRO 23 SEPTEMBER
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 35 stycken och dom körde 3 varv på folkracebanan 3 
gånger och alla tider räknades. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400  var dom 7 stycken och här åkte 
Kartläsaren Gustav Sjöman med Jonas Sjöman Flen och dom blev 5:a och fick Maxtid på SS 3 och var 3,39,6 
minuter efter.



RALLY SIGTUNA SIGTUNA 30 SEPTEMBER
Det var sista deltävlingen i Supercupen och dom hade 5 sträckor och det kom 100 stycken och i 4WD klas-
sen var dom 20 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Fredrik Grahn KAK Motorsport och 
dom bröt på SS 4 med en läckande motor.

JR MOTORSPORT POKALEN VISBY 30 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Bilsport Rallycup och det kom 80 stycken och dom hade 5 sträckor. I A-B-förare Gr F 
och Gr N 0-1400 var dom 9 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Got-
land och dom blev 4:a och var 37,3 sekunder efter.

RALLY GIMMERSTA JULITA 30 SEPTEMBER
Janne Pettersson, arkivfoto, var tvåa totalt i Rally Gimmersta, sam-
tidigt vassast i Appendix K. 
Pettersson i Audi snabbaste gammelbil i  Rally Gimmersta.
 Emil Carlsson körde hem totalsegern i Rally Gimmersta med 
Katrineholms MK som arrangör, framför allt var det Rallyklassik-
erna och RM serien för historiska bilar som gällde, men vid sidan 
om fanns platser för arrangörsklubbens åkare tillsammans med 
grannklubbarna. Emil i en Mitsubishi Lancer EVO9 tog segern 
totalt före Appendix K åkaren Janne Pettersson i en Audi Quattro. 
Som trea ses Marcus Gerdåker i en nyare Mitsubishi.
Tidigare nämnde totaltvåan Janne Pettersson tog segern i Appendix K, han vann klassen för de nyaste av 
reglementets bilar där Vimmerbys Mats Karlsson, också han i Audi var klasstvåa 1:33 minut bakom - som 
trea Anders Söderberg.
Näst bäst i Appendix K var Ola Axelsson som körde förbi Per-Erik Sköldin på sista sträckan, sträcksegern till 
Ola och totalt 6,4 sekund före vid målgång. Tredjeplats för Jonas Gustafsson i en VW Golf följd av Jan Hag-
berg, precis som de båda i topp med Volvo 240.

Klassen H1 bilar 1972-75 körde Jonas Larsson hem med 8,4 sekunds marginal till Roger Clefberg, tredjeplats 
för Robert Jakobsson. Större segermarginal för Ove Fellin där 48 sekunder skiljde till Sture Persson.
Per Henrik Hedberg körde hem segern på sista sträckan i "Volvoklassen", med en Amazon tog SMK Söder-
hamns Per Henrik segern då han passerade Janne Blom. Tredjeplats för Leif Ramström skuggad av Karl-
Bertil Ling. Kenneth Waltersson i en Ford Cortina tog segern klart före Lars Larsson i en tamare VW 1500.
Saabseger i 0-1300cc klassen där Göte Nygren var före Urban Wahlberg i en Ford Cortina, passerade Hans 
Åke Söderqvist med 0,3 sekunds marginal på sista sträckan. Segern i inledande klassen tog Bosse Rönnbäck 
med sin Ford Starline.

I klasserna vid sidan om klassikerna, och då med 2wd ses Thobias Wahlström som vinnare i Trimmat och 
i Otrimmat kunde Lars Ohlson ta segern med över minuten tillgodo på tvåan Jonas Sjöman som passerade 
Oskar Larsson under ss4. 
Det var RM final för Klassiker och Historiska bilar och det var 2 sträckor som kördes 2 gånger, och ett stort 
tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. Det kom 67 stycken till start.  I STD-GT/GTS F bilar 
över 1600 cc (1962-1965) var dom 12 stycken och här åkte Kartläsaren Johan Karlsson med Leif Ramström 
Västerås och dom blev 3:a och var 8,6 sekunder efter.
I Övriga klasser utom RM var det i 4WD klassen var dom 3 stycken och här vann Emil Carlsson med 
Marcus”Rödfärgan” Söderqvist klassen med 49,2 sekunder och dom vann Totalt GRATTIS. På 2:a plats kom 
Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson och dom var 49,2 sekunder efter och blev 3:a totalt. På 3:e plats 
kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö dom var 1,34,4 minut efter och blev 5:a totalt första gången 
i fyrhjulsdrivet. I 2WD klassen var dom 2 stycken och här vann Thobias Wahlström med Magnus Johansson. 
Här bröt Lars Lindros med Fredrik Karlsson på SS 2 efter en avåkning då kopplingsarmen gick av. I Standard 
klassen Gr E, Gr F och VOC var dom 7 stycken och här åkte Kartläsaren Gustav Sjöman med Jonas Sjöman 
Flen och dom blev 2:a och var 1,22,7 minut efter. 



På 4:e plats kom Claes Claesson med Peter Fritz dom var 1,51,6 minut efter och var bästa C-förare där dom 
vann med 1,01,0 minut, och GRATTIS till första uppklassningspoängen. På 6:e plats kom Jonna Olsson med 
Micke Widell dom var 2,52,6 minuter efter och var 2:a bland C-förarna. Här åkte Josefine och Robert Björling 
och Mikael Gustavsson med Mikael Brink och Sven Karlsson med Henrik Pedersen föråkare.

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.

KRISTIANSTAD 11-16 JULI
Det var SM och RM den här veckan i Kristianstad och i Junior 60 åkte Joel Granfors och Linus Granfor och 
Noah Eriksson.
Idag har vi kört kvalheat. Joel startade sjua i båda heaten och gick i mål som 4:a respektive 5:a och kommer 
starta på 4:e startruta i morgonens förfinal!
Linus hade bra fart på morgonen men sedan fick han lite problem med motorn, han kommer starta på en 
24:e plats i morgon. 
Joel 2:a från 4:e startruta i förfinalen och Linus 22:a! Nu finjusteringar till finalen som går kl 14:00! 
Finalen gick inte som vi hoppats på 🙆 små justeringar som skulle ta oss framåt yttligare gjorde det motsatta
och Joels kart hade dålig ork i finalen. Slutade som 5:e svensk i mål (7:a tot), besviken på sin kart såklart. 
Linus rattade in på 23:e plats.  Granfors Karting.
Här kom Noah Eriksson i förfinalen på 13:e plats och i finalen kom han på 12:e plats.
I klass OK åkte Tim Albertsson och han kom i förfinalen på 21:a plats och i finalen kom han på 17:e plats.

LUGLIO ITALIEN 29-30 JULI
Joel Granfors gör sin andra tävling i Italien.
Nu bara några dagar tills vi ansluter oss till "the golden team" i Castal-
letto!
Ser ut att bli ljummet väder, bara dryga 30 grader... får ta med lång-

Ja, hur gick det då??
Starten i finalen gick bra, men så snurrade en kille i kurva tre och 
Joel fick åka ut på gräset 🙆, kom ut igen typ 60 meter bakom framför-
varande och ett koppel bakom sig. Joel och en annan kille turades om 
att dra och kunde snart öppna upp en lucka bakåt och närmade sig 
kartarna framför, på sista varvet skulle Joel attackera men fick avbryta 
pga gulflagg. 
Så, Joel slutade 8:a men Trulli som vann klarade inte den tekniska kontrollen men då 
dom överklagade kontrollen så står han kvar som segrare tillsvidare...
Vi tackar Revolution motorsport med Roberto & Roberto för allt! 

Joel med den gigantiska pokalen Granfors Karting Joel GRATTIS.



MKR SÖDERTÄLJE 5 – 6 AUGUSTI
Då var det åter dags för MKR-serien att köra efter semestern och det blev många fina resultat från KMK:arna 
i tävlingen.
I Cadett var dom 9 stycken.
Final dags, lottad startordning i Cadetti. Regn o sol om vartannat har varit mkt svårt med setupen. Vi valde 
torrsetup till finalen. 1 minut innan start så öppnade humlen sig igen. Trots detta kom Dante Johansson in på 
en fin fin tredje plats bra kämpat i dag Dante.

I Micro klassen var dom 29 stycken.
Grym race Vincent Karlsson bjöd på idag med tuffa omständigheter med hällande regn visade du din styrka 
.. Trea i tidskörningen , tvåa i båda heaten med snabbaste varv , vinner i förfinalen och blir 2:a i FINALEN .   
Nika Junior Team.

Tredje plats för Linus trots snurrning första varvet bra jobbat Linus. 
Dagen har gått både upp och ner för Linus Granfors, men slutade på pallen till slut.  
Vi har haft problem att få till inställningarna på karten i regnet, men till förfinalen fungerade det och han 
kom 2:a. I finalen fick Linus en liten knuff och snurrade på första varvet och halkade ner till 8:e plats. Sen 
jagade han och körde upp sig till 3:e plats. Starkt jobbat Linus, som behåller ledningen i MKR-serien. Gran-
fors Karting.
På en 9:e plats i förfinalen kom Noam Fältskog och i finalen kom Noam på en 5:e plats.
I Junior 60 var dom 20 stycken.
Grattis Joel Granfors till dagens seger!  
Det har varit en riktigt blöt och händelserik dag. Tidskörningen var jämn och Joel knep andraplatsen 0,017 
sek efter pole position. 

Första heatet startade i torrt, men redan på första varvet började det regna och alla förare fick kämpa hårt 
för att hålla sig på banan. Joel kom in på 4:e plats. I andra heatet körde Joel jättefint och var först i mål. Båda 
heaten var stökiga med många avåkningar och incidenter, men Joel höll sig på banan och startade 2:a i förfi-
nalen som han slutade på tredje plats!
I finalen startade han trea men tog ledningen in i första böj och kunde ganska ohotad hålla ledningen in i mål 
före klubbkamraterna William Karlsson och Noah Eriksson! Granfors Karting.
Noah Eriksson vann förfinalen och kom i finalen på en 3:e plats.
MKR -5 med Mille Johansson, idag började det torrt och slutade vått, Mille körde sin första tävling utan 
debutant rand, det gick bättre o bättre under dagen och i kvalheat 2 blev han 4a i stenhårda Junior 60 där 
dom flesta har kört gokart i många år. I Finalen blev det lite stök men han fixade det fint och kom in på en 
fin  åttonde plats vi är mycket nöjda med den prestationen bra kämpat Mille  vi vill samtidigt gratulera pallen 
som bara var Katrineholmare Joel, William och Noah. 

I Junior 124 var dom 25 stycken och här kom Johan Ekroth på en 22:a plats i förfinalen där han bröt efter 8 
varv och i finalen kom han på 21:a plats där han bröt efter 8 varv.

I Mini klassen var dom 23 stycken och här kom Elias Swahn-kienzle på en 16:e plats i förfinalen och i finalen 
kom han på 19:e plats där han bröt efter första varvet. På 17:e plats i förfinalen kom Gustav Ekroth och han 
kom i finalen på 17:e plats där han bröt efter 8 varv.

CYCKELVASAN 11 AUGUSTI
Ny sport, ny tävling, Inte bästa uppladdningen i morse med illamående och kräk, men 
tävlingen fullföljdes och det gick väl godkänt. Bra kämpat Mille 



JÖNKÖPING 12 – 13 AUGUSTI
Det var ”Lilla SM” som kördes i Jönköping och i Mikro klassen var dom 28 stycken.
Strax innan finalerna drog igång kom en rejäl regnskur.
Linus Granfors startade i startruta 2 och tappade en placering i starten och sedan bjöd han på stabil körning 
och kom 3:a i mål. Vincent Karlsson kom på 28:e i finalen.
I Junior 60 var 22 stycken och här vann Noah Eriksson finalen GRATTIS.
Joel Granfors fick en bra start, men blev påkörd och snurrade och kom iväg bland de sista. Efter det körde 
han riktigt snabbt och tog sig upp till tredje plats. Han körde lite för hårt i jakten och gled av banan och blev 
tyvärr stående i gräset.

MKR VALLA RACEWAY 19-20 AUGUSTI
Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen ett mycket bra jobb till alla.
I Micro klassen var dom 28 stycken och här kom i förfinalen Vincent Karlsson på en 2:a plats och på 4:e plats 
kom Linus Granfors och på 6:e plats kom Noam Fältskog.
I finalen kom Vincent Karlsson på en 3:e plats, och på 5:e plats kom Noam Fältskog och på 8:e plats kom 
Linus Granfors.
Race rapport MKR -6 Katrineholm. I B-finalen var dom 11 stycken och här kom Dante på en 10:e plats.
Lördag med Dante Johansson, ny kart ny klass formel Micro. Det började 
helt ok med bra tider på tidskörningen, sedan gick motorn sämre o sämre 
under dagen i B finalen gick den väldigt illa så han fick tyvärr inte köra 
final racet, mkt besviken Dante men motorn är på genomgång nu för att 
ta nya tag.

I Mini klassen var dom 26 stycken och i B-finalen kom Elias Swahn – 
Kinezle på en 8:e plats och på 9:e plats kom Gustav Ekroth och tyvärr 
blev båda diskvalficerade.
I Junior 60 var dom 16 stycken och i förfinalen kom Noah Eriksson på en 
2:a plats, och på 3:e plats kom Joel Granfors, och på 16:e plats kom Mille Johansson.
Joel slutade 2:a i helgens sjätte deltävling av MKR serien.
Stark körning av Joel hela dagen med en far som kämpat hårt med att försöka hålla bra fart i motorn .
Grattis Joel Bergstöm till segern, och Noah till tredjeplatsen bra kört!
Ses i Järfälla om 2 veckor! 

Idag Söndag Milles tur i Junior 60. Började fint med bra tider, tiderna var bra i kva-
len oxå 5e tid i kval 1 men 8e placering, i kval 2 lite sämre.
I förfinalen krokade han ihop med en annan förare och fick bryta vilket betyder att 
han fick starta sist i finalen. Finalen gick grymt bra och han körde upp sig till en 8 e 
plats bra kämpat idag  Mille.
I Junior 125 var dom 27 stycken och här kom Johan Ekroth på en 6:e plats i B-finalen 
där dom var 10 stycken. 

GÖTEBORGS STORA PRIS GÖTEBORG 2 SEPTEMBER
I OK Klassen var dom 15 stycken och här åkte Tim Albertsson och han kom i förfi-
nalen på en 13:e plats och i finalen fick han tyvärr bryta efter 5 varv.

MKR JÄRFÄLLA 2-3 SEPTEMBER
Dubbelseger för teamet i 7:e MKR-tävlingen. 
Både Joel och Linus kunde ta hem både förfinal och final i dagens tävling som började med sol och slutade i 
regn.
I och med detta har Joel säkrat segern i Mellansvenska Kartracingserien 2017 i klassen Junior 60.  
För Linus i klassen Micro är det jämnt inför sista deltävlingen om två veckor. Det skiljer bara 1 poäng mellan 
Linus och Junior Jonsson.



 Race rapport MKR 7 Järfälla.
Det började i torrt och slutade vått,
Dantes andra tävling med Micron, han har fortfarande debutant krans på sin kart, vilket gör att han får starta 
sist i kvalen, Dante har haft en kanonbra helg. I förfinalen körde han upp sig ifrån plats 30 till 16 se klippet 
när han i sin jakt på omkörningar gör en 360 och fortsätter. I finalen startar han på P 16 och kör upp sig till 
pl 12 när han snurrar och slutar till slut på en mkt fin 16e plats grymt jobbat Dante, men utan mek hjälp av 
Patrik Sönnerfors skulle det blivit kaos Tack Patrik för hjälpen, Dante tyckte du var grym 🙆
Mille körde samma dag. Bra tider på träningen, bra fart hela dagen. Ett litet missöde i depån gjorde att han 
kom ut ett halvt varv efter dom andra i förfinalen surt. Han gjorde vad han kunde vilket resulterade i att han 
fick starta på pl 13 i finalen. Finalen började kanon med fina uppkörningar direkt, låg på pl 8 när han blev 
på körd och snurrade och tappade ner till 13 placering som han sedan höll till mål, bra jobbat Mille vi lär oss 
hela tiden.
I Junior 60 var dom 20 stycken och i förfinalen vann Joel Granfors GRATTIS och på 3:e plats kom Noah 
Eriksson och på 13:e plats kom Mille Johansson i finalen kom dom på samma plats.
 
I Micro var dom 34 stycken så dom fick köra en Second chance där dom var 9 stycken och här kom Dante 
Johansson 4:a. I förfinalen var dom 30 stycken och här vann Linus Granfors GRATTIS och på 2:a plats kom 
Noam Fältskog och på 8:e plats kom Vincent Karlsson och på 16:e plats kom Dante Johansson. I finalen vann 
Linus GRATTIS på 3:e plats kom Noam och på 8:e plats kom Vincent och på 21:a plats kom Dante.

I Junior 125 var dom 28 stycken och här kom Johan Ekroth på 26:e plats i både förfinalen och finalen men 
tyvärr bröt han förfinalen efter 8 varv och finalen efter 9 varv.
I Mini var dom 26 stycken och i förfinalen kom Elias Swahn -Kienzle på 17:e plats och på 21:a plats kom 
Gustav Ekroth. I finalen kom Elias på 15:e plats och Gustav på 23:e plats efter att han bröt efter 8 varv.

I Senior 125 var dom 18 stycken och i förfinalen kom Joakim Dagberg på en 16:e plats och i finalen kom han 
på 17:e plats efter att han bröt efter 7 varv.

MKR 8 RASBO 16-17 SEPTEMBER
Årets sista MKR-tävling gick i Rasbo och i Junior 125 var dom 29 stycken och här kom Johan Ekroth 28:a i 
förfinalen där han bröt efter 7 varv tyvärr och i finalen kom Johan på en 22:a plats där han bröt efter 7 varv 
tyvärr.
I Micro klassen var dom 33 stycken och i förfinalen kom Linus Granfors på en 4:e plats och på 6:e plats kom 
Noam Fältskog och på 7:e plats kom Vincent Karlsson och på 28:e plats kom Dante Johansson. I finalen kom 
Noam på en 3:e plats på 4:e plats kom Linus på 7:e plats kom Vincent och på 28:e plats kom Dante.
Tung start 🙆, vi hade fart och tro på poleposition men med problem med vänster framhjul i tidskörningen
vart det tvärt om... blir att öva omkörningar nu istället.
Spännande värre inför finalen i MKR-serien. Linus och Junior ligger på samma poäng inför sista heatet. Först 
i mål av dem vinner hela serien.  
Linus är årets 2:a i MKR-serien 2017! 
Grattis Junior till vinsten. Linus Granfors.
Idag kördes Finalen i Micro , Vincent slutade totalt 4:a i MKR serien 2017 . Fin prestation i hans debut år.
Nästa år byter Vincent klass till J60 Vincent Karlsson.
I Mini klassen var dom 31 stycken och i B-finalen var dom 6 stycken och här vann Elias Swahn – Kienzele 
och på 5:e plats kom Gustav Ekroth. I förfinalen kom Elias på en 21:a plats och Gustav kom på 29:e plats. I 
finalen kom Elias på en 21:a plats och Gustav kom på 23:e plats.
I Junior 60 var dom 19 stycken och här vann Noah Eriksson förfinalen GRATTIS och på 13:e plats kom Mille 
Johansson. I finalen vann Noah GRATTIS och på 15:e plats kom Mille.
8:e och sista deltävlingen i MKR Serien slutade med en 1:a plats. 
Grattis till Sebastian Hedin som blev 2:a och grattis till Joel Bergström som blev 3:a.
Tuff inledning på säsongen med 3 brutna finaler i serien. Slutade dock lite bättre. I och med vinsten i sista 
deltävlingen blev det till sist en 2:a plats i totalen. 
Grattis Joel Granfors som vann MKR serien klass J60, och grattis Sebastian Hedin som blev 3:a i totalen. Stort 
Tack till alla som stöttat oss under säsongen! Noah Eriksson Karting.



Slutställning i MKR – serien Micro klassen tog 47 stycken poäng.
1. Junior Jonsson  Linköpings MS 888
2. Linus Granfors  KMK  884
3. Noam Fältskog  KMK  862
4. Vincent Karlsson  KMK  849
32. Dante Johansson  KMK  303

Mini klassen tog 51 stycken poäng.
1. Lucas Björk   Södertälje KRC 897
18. Elias Swahn – Kienzle KMK  671
20. Gustav Ekroth  KMK  632

Junior 60 tog 38 stycken poäng.
1. Joel Granfors  KMK  886  GRATTIS
2. Noah Eriksson  KMK  884
13. Mille Johansson  KMK  735

Junior 125 tog 47 stycken poäng.
1. Victor Carlsson  Rasbo MK 866
19. Johan Ekroth  KMK  631

Senior 125 tog 49 stycken poäng.
1. Oliver Furstenhoff  SMK Västerås 890
33. Tim Albertsson  KMK  138
44. Joakim Dagberg  KMK  120

ITALIEN 16-17 SEPTEMBER
 En fullspäckad vecka i Italien är nu till ända!
På samtliga träningar inför Italienska ROK finalen har Joel varit i topp!
Tyvärr så misslyckades tidskörningen med ett tekniskt problem som gjorde att Joel blev näst sist! 
Så, en lång väg för att överhuvdtaget ens ta sig till final började då han nu startar sist i samtliga heat ( typ 
25:a)
Dom två första heaten som gick på lördagen slutade han på 16 reap. 15 plats.
Inför söndagen laddae vi om och nu kändes allt bättre, gick in på en 8:e resp. 7:e plats och säkrade en plats i 
finalen, satte även snabbare varv av alla!
Startade 24 i finalen, tog sig upp på en 13:e plats under sista varvet men blev avtryckt av banan med några 
kurvor kvar och fick nöja sig med en 18:e plats till slut!
Vi tackar Revoluton Motorsport och GoldKart för allt! Joel Granfors.
 
SVERIGE CUPEN LINKÖPING 30 SEP 1 OKT
Det var en av dom sista tävlingarna i Karting som kördes i Linköping och i Micro klassen var dom 24 stycken 
och här kom Dante Johansson på en 15:e plats i förfinalen och i finalen kom han på 12:e plats. I Junior 60 var 
dom 18 stycken och här vann Joel Granfors både förfinalen och finalen GRATTIS. Här kom Mille Johansson 
på 7:e plats i förfinalen och i finalen kom han på 4:e plats. Här kom Linus Granfors på 9:e plats i förfinalen 
och i finalen kom han på en 5:e plats. I Classic klassen var dom 12 stycken och 
här åkte Pontus Lehnberg, Torbjörn Sjöstrand och Ola Wendelin.

Idag har Joel och Linus kört Sverigecupen i Linköping!
Linus har varit med bra och körde i mål på en förtjänt 5:e plats .
Joel har varit snabbast i samtliga heat i dag och ledit alla varv från start till mål 
och kunde defilera i mål som segrare i finalen med hela 9,3 sekunder före tvåan! 
I och med det så tackar Joel för sig i J60 och det blir nu Linus som tar över staf-
fettpinnen i den klassen medan Joel tar sig vidare till junior 125 nästa år, men 
först ska Joel till Italien och köra Internationella ROK finalen med Goldkart och Revolution Motorsport!



 Sverige cupen, nu är gokart säsongen över för våran del, och vilken helg vi har haft,
Dante var med i några krockar så han fick starta p20 i finalen, körde upp sig till 11e 
plats grymt kört Dante.
Mille startade p7 i finalen och körde upp sig till P3 men i ivern om att köra om tvån 
tappade han ner till P4 som han kom i mål som. Otroligt bra avslut på vår första 
gokart säsong och vi längtar redan till nästa. Grymt bra kört idag Mille 

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

FALERUMSBACKEN ÅTVIDABERG 11 JUNI
Det kom 44 stycken till Backtävlingen i 5 klasser och i Seniorer bakhjulsdrivet var dom 10 stycken och här 
kom Daniel Wadman på en 5:e plats han var 5,8 sekunder efter. I Veteran klassen var dom 13 stycken och här 
kom Standley Eriksson på en 11:e plats han var 15,3 sekunder efter.

SEMESTERRACET VIMMERBY 11-15 JULI
ONSDAG 12 JULI
I Veteran klassen åkte Kjell Hellman och han gick inte till final.
TORSDAG 13 JULI
I Senior klassen kom Jimmy Kullander till finaldagen genom att han kom i sina heat 4:a, 2:a och 1:a och fick 
15 poäng.
Semsterracet 2017 tog slut för mig efter ca 100 meter då ett styrstag gick av som resulterade i massa andra 
otrevligheter med framvagnen.. blev även ett litet övervarv i sandfållan så motorn är nog ihjäl också.. 🙆  PaPa-
tric ”Putte” Björling. 
FREDAG 14 JULI
Det var damernas dag i Vimmerby och dom var 102 stycken och här åkte Malvina Lagnetoft och hon på 
76:e plats  Kom i sina heat på 5:a och 5:a i de två första heaten å fick svart i sista och fick 4 poäng.  🙆Men jag
är toppen nöjd med att ha rattat 240. På 42:a plats kom Jonna Olsson 3:a,4:a,3:a och fick 11 poäng och det 
krävdes 15 poäng för C-final. Åkt med en skadat ben som tyvärr spärrat mig alldeles förmycket så inte alls 
nöjd men nya tag och hem och kurera benet 
LÖRDAGEN 15 JULI
En andra plats i heat 2 = 5 poäng. 
Har 8 poäng nu och det behövs säkert en heat vinst i sista == ladda på  
Vilket krig i sista heatet, herregud va fränt !!
11 poäng totalt , får se om det kanske kan räcka till nåt av dom två sista chansen heaten som är under D-
Finalen ....  Det fattades 1 poäng.
Poängen räckte inte idag för att åka final , blev en poäng för lite så det blev 12:e man utanför .
Totalt blev det en 43:e plats av dryga 450 startande seniorer under veckan , helt klart nöjd med det med tanke 
på man har en bil med dryga 40-80 hästkrafter mindre än majoritet.
Och som plus i kanten fick Toyotan följa med hem OCH vagnparken fick ytterligare en medlem  Kullander 
Motorsport Jimmy.



MOTALAFESTIVALEN MOTALA 19-23 JULI
Det var KMK:arna som sköte startplattan i Motalafestivalen alla dagar-
na, det var Mikael Eriksson, Fredrik Johansson, Karin Linnea Eriksson, 
Filip Ringdahl, Tobias Hanell och Stefanie Juvonen och ett stort tack till 
er.
ONSDAG 19 JULI
I Seniorens klass åkte Patric ”Putte” Björling och han kom i sina heat 
3:a, 2:a och 3:a och fick 9 poäng och det räckte till söndagen finaldag 
GRATTIS.

SÖNDAG 23 JULI
Finaldagen börja inte bra för Putte för på startrakan när han skulle slå i 3:an växel slog han i 1:ans växel och 
det blev motorras tyvärr.

KVÄLLSRACET VINGÅKER 28 JULI
5 av 6 åkte final, bra kört KMK:are
Det var årets kvällstävling och det kom 57 stycken i 3 klasser och det var 118 anbud på 26 bilar. ETT STORT 
TACK TILL ALLA SOM STÄLLT UPP OCH JOBBAT PÅ TÄVLINGEN. Det kom mycket folk och tittade.
I Junior klassen var dom 9 stycken och här kom Jonathan Sjöstedt på en 4:e plats i A-finalen GRATTIS och 
han kom i sina heat Bröt, 4:a och 2:a och fick 8 poäng. På 5:e plats kom Hampus Carlsson i A-finalen GRAT-
TIS han kom i sina heat 2:a, 4:a och 4:a och fick 11 poäng.
 Summering av kvällsracet igår på Trollåsen och min första tävling, 2:a i första heatet stort sätt fel fri, 4:a i an-
dra heatet efter en liten knuff sista böj, 4:a i tredje heatet ledde halva första varvet men efter ett par missar så 
var man nere på en fjärde plats men det räckte till en plats i A-Final och efter en smäll efter första böj så lunka 
men sig igenom de 5 varven. Men är riktigt nöjd med min första tävling och ett riktigt stort tack till Micke 
Gustavsson som hjälpte till med att köra ut bilen o mig till banan, Jimmy Kullander som hjälpt mig före och 
under tävlingen utan dig hade jag inte stått på start platan och ett stort tack till alla som stötta mig under täv-
lingen: Jonas Carlsson Christer Carlsson Helena Carlsson Fd Lund Samuel Staveman och till alla som stötta 
en igenom sociala medier. 
 I finalen blev det en startsmäll och där var både Jonathan och Hampus och en till inblandad så dom tappade 
mycket på det.
I Dam – Veteran klassen var dom 19 stycken och här kom Jonna Olsson på en 4:e plats i A-finalen GRATTIS 
och hon kom i sina heat 1:a, 1:a och 1:a och fick 21 poäng. På en 6:e plats i A-finalen kom Sara Bergås GRAT-
TIS och kom i sina heat 1:a, 1:a och 2:a och fick 19 poäng.
Min första heat seger nånsin!! 
Knep första i andra oxå. 
Så himla nöjd över min körning idag! 2 heat segrar o 2:a i sista!! Visst kom sist i A-finalen men vad gör det?  
tack till allt fint stöd jag har fått idag! Ni är guld värda!   

På 5:e plats i B-finalen kom Dave Irving GRATTIS han kom i sina heat 3:a, 3:a och 4:a och fick 11 poäng. På 
12:e plats kom Standly Eriksson han kom i sina heat 2:a, 4:a och 5:a och fick 10 poäng tyvärr missade han B-
finalen på att han hade sämre placering i tredje omgången.

HÅGAPOKALEN NYNÄSHAMN 5-6 AUGUSTI
Det var en 2-dagars tävling och det kom 142 stycken i 4 klasser och i senior klassen var dom 84 stycken och 
här kom Patric ”Putte” Björling på en 42:a plats han kom i sina heat 5:a, 4:a, 4:a och 3:a och fick 12 poäng och 
det krävdes 17 poäng för D-final men då har han blivit vänd i 2 heat på lördagen.



KRÄFTRACET ESKILSTUNA 26 AUGUSTI
Uppdatering från Eskilstuna igår : blev 2: i mina tre kval heat dvs 5p 5p 5p och fick åka B-Final där jag 
slutade på 4:e plats .
Bilen fick följa med hem igen , något knöligare än innan. Jimmy Kullander.
En summering om går dagens tävling 
Kom trea i mitt första heat, jag vann  mitt andra heat, i tredje heatet kom jag ännu en gång 3:a  och på denna 
tävling körde man 4 omgångar alltså du körde fyra "kval" heat och sen räknades dina poäng ihop. I mitt sista 
heat kom jag tvåa  och jag har då kört in 4+7+4+5=20 och avslutar dagen på en 3:e plats i min andra tävling 
Men jag har ett litet hål i växellådan som har stått o läckt ur säg lite 
Men summa summarum så är jag nöjd med min körning och det finns ett klipp uppe på youtube från mitt 
andra heat. Hampus Carlsson.

Jonathan Sjöstedt kom 2:a i första heatet och i andra heatet körde han sönder kylaren och i tredje körde han 
sönder vänster framfjäder och startade inte i fjärde omgången.

NYKÖPING 27 AUGUSTI
Det var en deltävling i Mlimits cup och det kom 129 stycken i 4 klasser. I Senior klassen var dom 59 stycken 
och här kom Jimmy Kullander 6:a i A-finalen där han fick Svart Flagg och han kom i heaten 3:a, 1:a och 1:a 
och fick 18 poäng GRATTIS. I C-finalen kom Patric ”Putte” Björling på en 6:e plats där han bröt och han 
kom i sina heat 1:a, 2:a och 3:a och fick 16 poäng GRATTIS. I Junior klassen var dom 27 stycken och här kom 
Jonathan Sjöstedt på en 24:e plats han kom i sina heat 6:a, 4:a och 6:a och fick 5 poäng och det krävdes 14 
poäng för B-final. I Veteran klassen var dom 19 stycken och här kom Dave Irving på en 15:e plats han kom i 
sina heat 5:a, 6:a och 5:a och fick 5 poäng och det krävdes 9 poäng för B-final.

NORRKÖPING 24 SEPTEMBER
Det var en tävling som ingick i sprintcupen i Östergötland och kördes på Bråvalla flygfält.
Nu är debuten avklarad, det gick långt över förväntat. 6a av 12 i klassen. Nervös var jag, det kan 
jag tacka alla som var o titta  det var jätte kul att så många släpade sig dit, tack! #teambabyblue 
#folkrace#karlbergsmotorsport #frassesmotorsport Johan Karlberg.

Tävlingen är över och jag tyckte väl att jag mest åkte och driftade .
Blev bättre till tredje åket med slicks runtom och när banan hade torkat upp . Jimmy Kullander.



BANRACING

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

TISDAG 18 JULI
Jaha ja , då har man en Legend i garaget .  

KINNEKULLE 27-30 JULI
I Superkart var dom 4 stycken och här åkte Robert Johansson och på den 
friaträningen åkte han 3 varv och i Race 1 vet jag inte och han bröt på första 
varvet eller starta ej och i Race 2 starta han inte.
I SSK-serien klass 3A var dom 24 stycken och här åkte Michael Eriksson 
från DOD – racing och han kom på 22:a plats efter att han bröt efter 6 varv 
när höger framfälg separerat så han blev omkörd av sitt eget hjul. I Race 2 
blev han 19:e man sedan han bröt efter 4 varv efter en punktering på vän-
ster framhjul.

KNUTSTORP 5 AUGUSTI
Det var en deltävling i ER-Cupen och dom körde 6 timmars race och det kom 
14 stycken och Micke o Rille i DOD-racing kom på 13:e plats efter att dom 
fick bryta efter 1 timma efter motorras då hade dom åkt 44 varv.
Hmm undrar om detta kan bli en motor igen. 

RUDSKOGEN NORGE 5 AUGUSTI
Det var en deltävling i Time Attack och i RM var dom 28 stycken och här kom 
Karsem Rahimzadeh på en 8:e plats i sin Nissan GT-R. På en 14:e plats kom Philip Ahnstedt i sin Mitsubishi 
EVO 10. På 19:e plats kom Pontus Eriksson i sin Renault Megane RS. På 20:e plats kom Silver Haider i sin 
Honda Civic Type R. På 21:a plats kom Tony Eriksson i sin Toyota GT 86. På 22:a plats kom Carl Svedenius i 
sin Mitsubishi EVO 9. På 26:e plats kom Björn Jansson i sin Ferrari F12.

I klassen Club var dom 9 stycken och här kom Pontus Eriksson 
på 6:e plats. På 7:e plats kom Silver Haider.
I klassen Club Challenge var dom 9 stycken och här kom Phil-
ip Ahnstdet på en 5:e plats. På en 7:e plats kom Carl Svedenius, 
och på 8:e plats kom Tony Eriksson.
I klassen Club GT var dom 9 stycken och här kom Karsem 
Rahimzadeh på en 3:e plats. På en 9:e plats kom Björn Jansson

VALLA RACEWAY 12-13 AUGUSTI.
Det stort tack till alla som ställt upp och jobbat på tävlingen.
Lördagen var det träning och kvalkörning för MiniMoto o 
Moto-GP åkarna på Valla Raceway. 
Söndag kl.10 är det dax för finalkörningar, då skall det avgöras 
i RM-tävling nr 3. Välkomna ut - Fri entré och det håller på till 
ca.kl.15 .



ANDERSTORP 12 – 13 AUGUSTI
I ett rumphugget GTB-fält vann åter Erik Behrens/Daniel Roos i McLaren före Franck Århage, Porsche 997 
medan Bror Ellfolk/Niclas Lindström slutade trea.
KINNEKULLE RING 2 – 3 SEPTEMBER
KMK står som arrangör för finalen av SM/RM i Time Attack, och vi har även 7 förare som kör för KMK på 
Kinnekulle i helgen.

KINNEKULLE RING 2 – 3 SEPTEMBER
KMK står som arrangör för finalen av SM/RM i Time Attack, och vi har även 7 förare som kör för KMK på 
Kinnekulle i helgen.

Philip Ahnstedt             Tony Eriksson                                Kasem Rahimzaden

I Club Top 8 kom Pontus Eriksson på en 6:e plats.
I Club Challenege Top 8 kom Carl Svedenius på en 6:e plats, och på 8:e plats kom Philip Ahnsedt.
I Club GT Top 8 kom Kasem Rahimzadeh på 5:e plats och i finaelen kom han också på 5:e plats.

TIME ATTACK RM 41 STYCKEN
1. Rasmus Åberg  Vallentuna MK Mitsubishi Lanser 8 165
11. Kasem Rahimzadeh KMK   Nissan GT-R  116
12. Silver Haider  KMK   Honda Civic Type R 116
16. Philip Ahnstedt  KMK   Mitsubishi Lanser 10 106
17. Carl Svedenius  KMK   Mitsubishi Lanser 9 104
19 .Pontus Eriksson  KMK   Renault Megane RS 98
23. Tony Eriksson  KMK   Toyota GT 86  81
25. Björn Jansson  KMK   Ferrari F 12  72
33. Michael Stenqvist  KMK   Ford Courier  42

KLASS CLUB 14 STYCKEN
1. Joakim Dyrstedt  SMK Trollhättan Honda Civic Type R 160
3. Silver Haider  KMK   Honda Civic Type R 116
6. Pontus Eriksson  KMK   Renault Megane RS 98
12. Michael Stenqvist  KMK   Ford Courier  42

KLASS CLUB CHALLENGE 13 STYCKEN
1. Rasmus Åberg  Vallentuna MK Mitsubishi Lanser 8 165
5. Philip Ahnstedt  KMK   Mitsubishi Lanser 10 106
6. Carl Svedenius  KMK   Mitsubishi Lanser 9 104
7. Tony Eriksson  KMK   Toyota GT 86  81

KLASS CLUB GT 15 STYCKEN
1. Micke Sveden  SMK Uppsala  Nissan GT-R  159
5. Kasem Rahimzadeh  KMK   Nissan GT-R  116
9. Björn Jansson  KMK   Ferrari F 12  72



ANDERSTORP 3 SEPTEMBER
I Swedish GT åkte Franck Århage och bärgade ytterligare 24 poäng efter helgens tuffa och spännade Race. 
I Race 1 var dom 18 stycken och här kom Franck 9:a och i sin klass kom han 4:a, och i Race 2 var dom 17 
stycken och då kom Franck 10:a och i sin klass kom han 4:a.

SSK – SERIEN KARLSKOGA 3 SEPTEMBER
I ER – cupen var dom 15 stycken och här kom DOD – Racing på en 15:e plats efter att dom fick bryta efter 
61 varv för efter ca 1 timme in i tävlingen gick bulten som håller kamdrevet av så det var bara att bryta med 
troligen en massa krökta ventiler men under första timmen satte dom snabbaste varvtiden alltid något.

KINNEKULLE RING 16 SEPTEMBER
Det var en deltävling i MSLS och dom körde ett 7 timmars race och dom var 26 stycken och här kom Team 
SEV på en 21:a plats dom körde 222 var och var 151 varv efter segraren.

MANTORP PARK 15-16 SEPTEMBER
Ihop med STCC körde Swedish GT en deltävling och i Race 1 var dom 16 stycken och här kom Frank Århage 
på en 11:e plats och i sin klass kom Frank på en 4:e plats. I Race 2 var dom 15 stycken och här kom Frank på 
en 13:e plats och i sin klass kom Frank på en 6:e plats.

Slutställning i Swedish GT GTB.
1. Erik Behrens/ Daniel Roos  215
3. Frank Århage   116

SVIESTAD 22-23 SEPTEMBER
Det var en deltävling i MSLS cupen och Team SEV körde bara testen på fredagen och kunde inte ställa upp i 
tävlingen.

RACERAPPORT FRÅN FREDRIK EGELAND
Racehelg 4 - Legends Cup
Efter STCC-helgen på Solvalla var det lite sommaruppehåll för vår del. Våren har varit strulig med diverse 
småfel, samt att motorn känts aningen slö. I sommar hittade chefsmeken Christer ett fel i förgasaren. När 
detta åtgärdats drog vi till Mantorp och testade. Nu gick bilen som den skulle! Så jag hade en go’ känsla inför 
hösten som bjuder på ett intensivt schema med 5 tävlingshelger innan säsongen är slut.
 
Nu var det dags för Kanonloppet i Karlskoga, även denna gång tillsammans med STCC och tusentals i pub-
liken. Lite extra spänning med mycket folk på plats!
Dagen började med ett testpass på våt bana, här hade jag svårt att hitta rätt känsla i bromspedalen. Tänkte att 
det berodde på de nya bromsbeläggen som monterats inför tävlingen. Dags för kval, denna gång på torr bana. 
Bromsarna kändes nu lite bättre, men tog istället slut redan efter 3 varv. Bromspedalen gick ner i golvet och 
jag åkte av banan, dock utan större fara som tur var. Min tid räckte till 12e startposition.

Luftning och justering av bromsar gjordes inför första racet för dagen. Gjorde en okej start som följdes av 
några snabba varv, där alla från P2 ner till mig på P10 körde jämnt. Vi låg på ett pärlband i 7 varv när brom-
spedalen återigen gick ner i golvet. Det gick att köra vidare genom att trampa några extra gånger på bromsen 
innan svängarna. Men jag tappade farten och kontakten till de framförvarande. Lyckades dock hålla min 
plats i mål.

Race två, med bromsar som bara verkar hålla några varv. Nu behövde jag inte oroa mig för bromsarna, 
tyvärr. När vi rullar ut på banan går bilen bara på tre cylindrar. Jag rullar in i depån och efter en kort stunds 
sökande visar det sig att en tändkabel ligger emot ventilkåpan. Snabbt åtgärdat men är ändå tre varv efter. 
Jag kör ut på banan igen för att känna om bilen går som den ska. Det gör den och efter ett par varv kör jag i 
depån och bryter loppet. Besviken.
 



Det verkar som att de nya bromsbackarna inte är ok. Fel modell eller dålig kvalitet. Nya finns för tillfället inte 
att köpa i Sverige, och det blir intressant att se om jag får tag på några nya till nästa race som är redan nu på 
söndag. Dessutom tröttsamt med alla småfel som dyker upp. Så man kan säga att den goa känslan är borta. 
Hoppas verkligen att grejerna kan funka på Mantorp på söndag, för efter Mantorp är det dags för årets största 
tävling, VM, som i år körs i Finland.
 
Väl mött
Fredrik Egeland #39

 Racehelg 5 - Legends Cup
Så var det dags för race igen! Bara en vecka efter STCC på Gelleråsen var det nu ‘Nostalgia Racing Days’ på 
Mantorp Park som gällde. Skulle det bli ett fall framåt efter den struliga inledningen på säsongen?
 
I besiktningen upptäckte vi att bensin rann rakt genom förgasaren, men efter lite pillande fick vi till det och 
bilen gick igenom. Med nya bromsbelägg gav jag mig ut på den fria träningen som kördes på morgonen, men 
kom bara några varv innan en plåt som ska styra luft till kylaren gick av och släpade under bilen. INTE den 
starten på tävlingsdagen jag ville ha.
 
Dags för kval och nu gick bilen bra, kunde äntligen köra obehindrat. Min tid räckte till 10e plats i ett otroligt 
tätt kval. Jag visste att det skulle komma att bli ett jämnt race. Och det blev det, från min tionde startposition 
jobbade jag mig uppåt i fältet, många omkörningar blev det. Mantorps långa raksträcka bjöd på omkörningar 
varje varv. Var ett tag uppe och stötte på tredjeplatsen, men gick till slut i mål på femte plats, endast 9tionde-
lar från 3:e. 
 
I race två var förutsättningarna bättre. Nu startade jag femma och skulle ha kontakt med täten från början! 
Dock blev starten och de första svängarna inte som jag tänkt, jag tappade en placering men framförallt mark 
till tätklungan. Jag lyckades aldrig täppa till lyckan framåt, utan fick göra mitt eget race denna gång. Men två 
problemfria race och 5e och 6e plats är ett fall framåt.
 
Nu blickar vi österut mot Finland, där VM för Legends körs om 3 veckor. Banan heter Botnia Ring och täv-
lingen körs den 16-17 september.

MVH
Fredrik Egeland #39

VM FINLAND 15-17 SEPTEMBER
I Finland kom Fredrik på en 6:e plats.



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 Lövåsvägen 18 Katrineholm. 

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.

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


