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Björkvik 2020-06-26 
 

Ordförande har ordet 
 

Först och främst vill jag tacka så hemskt mycket för förtroendet att få möjligheten att styra 
Katrineholms Motor Klubb i ett år till. Det här har blivit ett konstigt motorsportår då 
ovissheten om vad som kan göras och inte göras är stor. Till exempel så är det här det 
första surret på en lång tid, men det ska förhoppningsvis bli tätare mellan 
utgivningsdatumen bara det finns något att skriva om. 
I skrivande stund så är det lite svårt att planera för tävlingar och andra sammankomster då 
Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Bilsportförbundet 
begränsar antalet i publiken och i vissa fall även deltagarna till max 50 stycken. Allt detta 
på grund av den pandemi som utbrutit på grund av Covid-19 viruset. Det spelar egentligen 
ingen roll om arrangemanget är inom- eller utomhus. Jag hoppas innerligt att vi snart se ett 
slut på denna pandemi så att vi kan vara säkra på att vi kan genomföra våra arrangemang 
som vanligt igen. 
Vad är det då för arrangemang som vi hade tänkt oss att genomföra under året. Jo det är 
först en MKR-tävling i karting som skulle genomförts på vår fina bana ute i Valla, den 
skulle ha avgjorts helgen den 24-25 maj. Men tyvärr så satte begränsningarna från 
myndigheterna stopp för den. 
Nästa stora evenemang var Slottssprinten som skulle haft sin bas vid Ericsbergs slott den 
10-11 juli. På fredagen skulle det att varit en lite mindre tävling med Rallycross bilar och 
Crosskart Xtréme som kör en kort sträcka under backreglementet. Här skulle det gått åt 
mängder med funktionärer för att hålla uppsikt på sträckan så att den kunde genomförts 
på ett säkert sätt. Dagen efter, alltså på lördagen den 11 juli skulle det istället ha körts rally 
på många fina sträckor runt Katrineholm och Björkvik. 
Under Katrineholmsveckan skulle Bilsport on Tour besökt Katrineholms MK och vi hade 
fått en bra plats nere på stan där vi hade haft möjlighet att visa upp vår sport. Nu blir det 
inget av Katrineholmsveckan överhuvudtaget så även det arrangemanget går om intet. 
Lite längre fram på sensommaren kommer KMK att hyra ut kartingbanan till en extern 
klubb som arrangerar RM i Minimoto. Då ska vi endast ha lite personal till kiosk och 
matservering. Här vet vi fortfarande inte om det kommer att bli något av med det 
arrangemanget, men vi håller tummarna att restriktionerna har lättats så mycket att det går 
att genomföra. 
Sist men absolut inte minst så kommer det att arrangeras ett DM i Rally på vår tävling 
Gimmersta sprinten. Här är det ännu inte klart hur vi kan genomföra den tävlingen. vilka 
sträckor som kommer att användas vet vi, men det finns några idéer på hur själva 
tävlingen ska kunna gå till på ett smitt-säkert sätt. 
Vad är det då kvar som kommer att genomföras? Karting-gruppen håller på att titta på ett 
nytt datum för sin tävling i nära samråd med MKR-serien, Slottssprinten kommer att 
genomföras i mindre skala med en sträcka som körs tre gånger. Här kommer 
deltagarantalet att maximeras till 70 stycken bilar och det kommer inte att tillåtas någon 
publik vid start och mål. Vi hoppas att det inte blir allt för många som ger sig ut i skogen för 
att titta, då det skulle innebära en större risk för smittspridning. Vi kan dock inte hindra 
publiken att ge sig ut i skogen med anledning av allemansrätten. Då det ser ut som om det 
blir en motorsportfattig sommar så hoppas jag att jag ser just dig som funktionär på så 
många arrangemang som möjligt, så att just du får chansen att som trogen funktionär får 
möjligheten att uppleva lite motorsport i år. Du kommer även att få möjligheten att hjälpa 
närliggande klubbar vid deras tävlingar. 
Jag ser i alla fall fram emot en så händelserik sommar som det bara kan bli i det läge som 
råder, och önskar er alla framgång vid erat eget eventuella tävlande. 
 

Jojo Axelsson 
 

Ordförande Katrineholms MK 
 



Rally 
 

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

 

TESTDAG I HALLSBERG 12 APRIL 
 

Kenneth König 

 
Test utfört till belåtenhet. Jätteskillnad mot escorten. escorten är mer lättkörd men saaben har 

betydligt mer pulver under huven så får försöka lära mig köra den o det ska väl gå. Ha nu en bra dag 
alla jag känner. 

 

   
 

Leif Fredriksson 

 
Idag har vi haft roligt med ett gäng taggade ungdomar som vill åka rally snart idag bara träning 

tillsammans på väg hem möte vi sandstormen på Närke slätten 😀😀 

  

                 
 

https://www.facebook.com/kenneth.konig?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAOxRbvLIXPT9zgDurVurFA_DuMDr1gPv__5gVgZHQShNZqfoFjI_0ofHfYn7mW0iafZtiwxU_UgxCu&hc_ref=ARRTNwsYJMq2ROpIF9ie1nNSmw0lsqLPU4hubCmm2KfdSgQB-45W3gJwCgqr_gR6Cus&fref=nf
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCcO8YsU-c4IeFYagCUAMsO9d4ZB1AV8pb6q2ESXqmk34L-zkhtS9Hxcq7FYfrGZNCohPhUGaDxY44c&hc_ref=ARRZIYJ1-cjCeepLgiO-7q2G80MV5i9exAoflNxso48ZtWGPJxip1kY_MPyZ4KO83uw&fref=nf


SIMRISLUNDAREN 1 RESULTATSERVICE 18 -19 APRIL 
 

Helgens test av Resultatservices nya APP-styrda tidkortsystem med 61 deltagare 
slog väl ut berättar man. 

  

– Det är med stor glädje vi ser att 47 har kommit till start på SS 1 och 46 kom i mål på 
SS 7. Resultatet och synpunkterna är vi glada över och att alla är bra och relevanta 
svar och gör att vi kan arbeta vidare med förbättringar och ändring av vissa 
funktioner kring knappar och layout mm.  

  

Deltagande från KMK var Henrik Pedersen och Niklas Solenö som var anmälda. Deltagande 

telefoner 1. iPhone, 2. iPad, 3. Android telefon, 4. Android platta.   

 

 

BJÖRSHULTSBANAN NYKÖPING 2 MAJ   

 
Leif Fredriksson med Madicken Swärdh 

 

Idag Tackar vi Smk Nyköping för att dom öppnar upp Folkrace banan för träning för vi som har 

rally abstinens ♥️♥️♥️ 

  

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAx-nWjlFPurE5b1axFoeeMDfZXqBfEcn4EpW0p6eMLs8xrkvWMCqmfrP2tfgNP6Mc5XGBwOlGaFY__&hc_ref=ARQ3rBio2haGrzkeJ-ZsheMNF75SQW1a6MTvAhjL63T73ZqntzFp-kTvMek9Gr92ZcI&fref=nf


KRÅKVILAN NORRKÖPING 9 MAJ    

 
Leif Fredriksson med Madicken Swärdh 

 
Lastat och klart nu åker vi till Norrköping för träning på 

Kråkvillan  😍#dalströmskökochdesign #vallaplast #yokohamasweden #fredrikssonsjakthistoria 

         
 

Leif Fredriksson och Madicken Swärdh. 

 
Efter rally i Norrköping är det sen gammalt att stanna på Leons ♥️♥️ på Leons Gatukök 

Norrköping.  

 
 

TRÄNING 16 APRIL  
 

Kenneth König 

 
Denna bil gör inte riktigt som jag vill, men går ruggigt bra i motor nu. Ha en bra dag alla jag känner 

även dom jag inte känner. 

 

   
 

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA3DqsOifkBqwkQiAOP6zSB0bAbiVbtefSCOKXGkWtbETJ8EhHtlEN5xZ1kApRsVNskb-B-xcQglyo8&hc_ref=ARQybkUPC6EHyxw9-D6LFMEPbLModd6BnMi7plk4iY2WkADmYQBRDdrqqqz2z33dXnE&fref=nf
https://www.facebook.com/hashtag/dalstr%C3%B6msk%C3%B6kochdesign?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/vallaplast?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/yokohamasweden?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fredrikssonsjakthistoria?source=feed_text&epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCrDnlZxA4eFgKVuoSP1Q9nYRENvHOTdJ8Gu2iC5LZfPKjhFnJJYAbbY0A0dVZDaVRtgOHgiwKRzUqv&tn-str=%2AF
https://www.facebook.com/leonsgatukok/
https://www.facebook.com/leonsgatukok/
https://www.facebook.com/kenneth.konig?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC4Wox4a_PYk6hhA9fmuqCkkKW6eu6YQzE5Vbti7-StbLcrXIDxOn6uLb_tdv_Hg-_asPGz59N_-_y3&hc_ref=ARTbM87pZKRIPsLSVgUKhPJmc8tFLJQ1PWoK2cWBmgVRrUuPSNvmW2www4BynEL-TkM&fref=nf
https://www.facebook.com/kenneth.konig?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARC4Wox4a_PYk6hhA9fmuqCkkKW6eu6YQzE5Vbti7-StbLcrXIDxOn6uLb_tdv_Hg-_asPGz59N_-_y3&hc_ref=ARTbM87pZKRIPsLSVgUKhPJmc8tFLJQ1PWoK2cWBmgVRrUuPSNvmW2www4BynEL-TkM&fref=nf


SM VIRTUELL BILSPORT RALLY  

 
Deltävling 1 Nya Zeeland deltog 303 stycken. Totalresultat. 

1.    Robin Jonsson Kolsva MS Mitsubishi R5 

115.Hampus Carlsson KMK Mitsubishi R5 6,50,475 efter 

247.Mille Johansson KMK Skoda Fabia R5 50,58,085 efter 

 

Deltävling 2 Australien deltog 283 stycken. Totalresultat. 

1.   Robin Jonsson Kolsva MS Mitsubishi R5 

123.Håkan Lundqvist KMK Mitsubishi R5 9,40,960 efter  

179.Hampus Carlsson KMK Mitsubishi R5 40,44,724 efter  

 

Deltävling 3 Argentina deltog 256 stycken. Totalresultat. 

1.Daniel Johansson Kolsva MS Mitsubishi R5 

200.Håkan Lundqvist KMK VW Polo R5  40,46,852  

 
Deltävling 4 Spanien deltog 242 stycken, Totalresultat. 

1.   Robin Jonsson Kolsva MS VW Polo R5 

109.Håkan Lundqvist KMK VW Polo R5  6,27,094 efter 

192.Hampus Carlsson KMK Mitsubishi R5 1,16,31,714 efter 

241.Mille Johansson KMK Ford Fiesta R5 2,24,37,415 efter    

 

SÖNDAGEN 14 JUNI 
 

Hampus Carlsson delad Jörgen Normans inlägg 

 

 Idag är vi på test i Norrköping, banans längd är på 3,3 km , många sm förare är på plats , 

rallyradion är också här och sänder , det körs 5 omg, Jocke o Christer har nr 22 Rallyt arrangeras 

under corvid 19 och är publik fritt 

 

     
 

Jocke och Christer   Kalle och Magnus  

 

Björn Gustafsson 

 
Hemma efter en rallydag på himmelstalund i Norrköping. Fick storstryk av Kalle Gustafsson. Men 

vad gör det. Han körde lika snabbt som några av dom snabbaste förarna i Sverige. Är så stolt Hur 

bra du kör Kalle 👍 

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&fref=search&__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARBJdp25tKkVbz_Ru6z_3D-kPop-Z5qdfeptT9jX5FabhHhlaWkILfWibXiy3P9R4dCoXAY6K-1ENM8e
https://www.facebook.com/search/top/?q=hampus%20carlsson&epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009126650523&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDEwmjOHK9T2R6PIP3hfLtJbsMC8i_l2PeKq7FBDt2C2m5tdKPa_bcy5YXiaAcbNAx5WoGe1NYN0V6s&hc_ref=ARTFNDee9um3SFRdR5OXyzxFYmn2Te5AJ_aeYL6gnqaVwe8vLHPWS6TeSyBQ5lKw2m8&fref=nf
https://www.facebook.com/kalle.gustafsson.56?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARASaSBs-rZ6LK50oh7sQCHtgxnS10XFrr-3lYJONJ4fLsDatrynrxhpPmxMAMlDVI9zZxO4KGqGW163&fref=mentions


TISDAG 7 JULI   
 

FE-Motorsport 

 
TUSS-besiktning dagen till ära, så nu är vi redo för Slottssprinten 2020 dock i en lite annorlunda 

variant pga av pandemin som pågår i världen. 

 

Katrineholms Motorklubb är på Mekonomen Sverige (Butik Katrineholm Österleden 10). 

 
Tuss-besiktning under Tisdagskvällen med ett 20-tal bilar, lite ”pre-race” inför Lördag. 🏁 

Stort Tack till Jocke o Co på Mekonomen, Österleden Katrineholm ✅ 

  

                      
 

 

SLOTTSSPRINTEN RALLY-LIGHT ERIKSBERG 11 JULI   

 
Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade med tävlingen (och en jättetrevlig avslutning på 

kvällen med grillning med tillbehör för funktionärerna). Det kom 72 startande och dom fick köra en 

sträcka 3 gånger och dom två bästa tiderna räknades och sträckan var 2,5 km. 

 

Magnus Nyqvist är i Katrineholm. 

Färdigmekade, förhoppningsvis. 

Nu håller vi tummarna att det funkar hela vägen. 

Efter 24 års frånvaro ska vi ut o ratta rallybil på lördag. 

Maja som gör premiär i högerstolen o jag ska åka föråkare på slottssprinten. 

Maria gör premiär i höger stolen med nothäftet åt Hampus som OXÅ gör premiär som chaufför i 

rallyskogen.  

 

I Ungdomsrallyt var dom 7 stycken och här kom Madicken Swärdh med Kristoffer Nordlund 

Nyköping på en 6:e plats dom var 39,2 sekunder efter, men på SS 2 missade hon vägbytet vid 

Eriksberg så hon fick backa en gång. 

        

https://www.facebook.com/FE-Motorsport-167178450168/?__tn__=kC-R&eid=ARDKJM7tb-vfPAwVq7rjKU9toA7eYo-ZCphJtORcCpYQ_e9ov_jNSpzmcDv8muX2wQ5O4QSjZZY1fIIR&hc_ref=ARTtsVZJ3Peqh5f1UwJ_FCqmax57wiKdpD7gWRLbJf0vPwkp56Ngmvj2yetyCY4t6u0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB9-W9O-Nb1zCRyCS_phQkZW3_ZnG9PlfP0rnLYfxu5bhKOqXnF89piQg-B9KX8RiGP8PfUrrwy9BkjP6z00GMtfd43KItRjxmhuWZAxA8iH7vn6KA0vxLYuZn-hyv570CbvGvcilNEPkxdq8s3feBjdhMgt3xKSPiCFt3A-1TU-9NKjYDdxvTokRu8aR-VLXBAtOtqrFnUHlrt4gSmXObKQmXhjvaHVOW72QWIBNLP5HvsoKTDEWxomLPQkWDzI3dM3C80GEG2bIbeQzYmUkjCUk1Tm_ZgUNt76dQctqfJY-0rN3FpbXR0ihzrvKPKxKgzlu0uQxK3B3KUxwMU
https://www.facebook.com/FE-Motorsport-167178450168/?__tn__=kC-R&eid=ARDKJM7tb-vfPAwVq7rjKU9toA7eYo-ZCphJtORcCpYQ_e9ov_jNSpzmcDv8muX2wQ5O4QSjZZY1fIIR&hc_ref=ARTtsVZJ3Peqh5f1UwJ_FCqmax57wiKdpD7gWRLbJf0vPwkp56Ngmvj2yetyCY4t6u0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB9-W9O-Nb1zCRyCS_phQkZW3_ZnG9PlfP0rnLYfxu5bhKOqXnF89piQg-B9KX8RiGP8PfUrrwy9BkjP6z00GMtfd43KItRjxmhuWZAxA8iH7vn6KA0vxLYuZn-hyv570CbvGvcilNEPkxdq8s3feBjdhMgt3xKSPiCFt3A-1TU-9NKjYDdxvTokRu8aR-VLXBAtOtqrFnUHlrt4gSmXObKQmXhjvaHVOW72QWIBNLP5HvsoKTDEWxomLPQkWDzI3dM3C80GEG2bIbeQzYmUkjCUk1Tm_ZgUNt76dQctqfJY-0rN3FpbXR0ihzrvKPKxKgzlu0uQxK3B3KUxwMU
https://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb/?__tn__=kC-R&eid=ARD4TBaA9wEAPX7PmVP5VtdVgEO3c-jaPYrn-bl6LvZQDICOURuoZwftFMQsS1kx8GKn4dbqGt_Na-Gt&hc_ref=ARSemcUAobgb-kkg9R75LVDAIUxH62xLOdFFel7Ea8quZQsRACtRo_M6Yz8YmUsboOk&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARArtQAwh32URLg44e4bbKveaKB59NgeqsviFDR8dnDKjWUo_jWq2pj6n3xJsdnhkzdKUrlh_jXO72SKu6D4MVyylVF4wEuuL3cvkk-TsznMFK1MZZf7kJ_hDGQbkmFS5v2d02cpUL7Zpo9JyKR683QHjBN86cjB4IOMQCy9bKoeAMy-lP5g2ehsldMakBAYr5YJv3RIURolT2VKaPtfKIdwzHF2bV9U9Dvuz6xhWxlJTPuziL6DdAH8yHSp3cRoCjWx-A1ZoeVbbOMELSqpjADzBzkmnriKl5DQOkxAD3NVnzHZtLaZ96xq3DbRXNZ5vlGhGZqrJ1mRegqxOxb7bxK4QCynR-1iAK8umG5d5cIhk-mybQcOc-08K53Co3x3hrE5ySefonr0Tk3Ga4e83DIRRv5qycqSgGxT0dAKEhF0mQ8
https://www.facebook.com/Mekonomenkatrineholm/?__tn__=kC-R&eid=ARABokWZDWetUT-WvJgy8eika1hrE7hq4vGoFrMieUV4iJUWlwzh8kZGYbOkbiBFuRSj-T72S2o51L01&hc_ref=ARSemcUAobgb-kkg9R75LVDAIUxH62xLOdFFel7Ea8quZQsRACtRo_M6Yz8YmUsboOk&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARArtQAwh32URLg44e4bbKveaKB59NgeqsviFDR8dnDKjWUo_jWq2pj6n3xJsdnhkzdKUrlh_jXO72SKu6D4MVyylVF4wEuuL3cvkk-TsznMFK1MZZf7kJ_hDGQbkmFS5v2d02cpUL7Zpo9JyKR683QHjBN86cjB4IOMQCy9bKoeAMy-lP5g2ehsldMakBAYr5YJv3RIURolT2VKaPtfKIdwzHF2bV9U9Dvuz6xhWxlJTPuziL6DdAH8yHSp3cRoCjWx-A1ZoeVbbOMELSqpjADzBzkmnriKl5DQOkxAD3NVnzHZtLaZ96xq3DbRXNZ5vlGhGZqrJ1mRegqxOxb7bxK4QCynR-1iAK8umG5d5cIhk-mybQcOc-08K53Co3x3hrE5ySefonr0Tk3Ga4e83DIRRv5qycqSgGxT0dAKEhF0mQ8
https://www.facebook.com/magnus.nyquist.5?__tn__=lC-R&eid=ARCZ4e2vzECstYcadjjeJC8MH9nA6e5eLjYpxNjEgOGgAlPrYMFejnVLqmn1lP71-gX66WE5MXuNMpVU&hc_ref=ARRMPeXxIGI7ZfDTJ83ir57jQPwiaO2JGWlr4Tx3bIXwVDO6idDIoJqwuLHFFg5t51k&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARCiYu_eeN8FZPDEW0TpkTCcbB9_F2aQ1VJY1reKMQfHeAY_fiUbk_fxQU0meysr6wJxaDUv5nn1JUbQxxK4YQDLODP7BF3ZQNvbcV5srOyv_HbbYjPetKTvNPIGxGmFqf6AtzYDaiJn1bfrKCIFeLPKlv8OgnxVev_Gpm5Yw9IFA4m1EmUWN1D32izKbUXBX25lqDzPZ0gPEaz-iENVeI-unghy6qvmj9yDlR-34-_R94rEDBpePfi03rdx1W1zcGdGZUowIp78Vrdhr2RDnnXZEF7LUWigj8w
https://www.facebook.com/pages/Katrineholm/103802992992312?__tn__=kC-R&eid=ARDIrvzq5UKdFzQY7VcA79XFFQNTZ-SElH6QJvm8RDPYR_fBdE-iOU8IuS_TUZQDUDLXVrPE6OgSXARF&hc_ref=ARRMPeXxIGI7ZfDTJ83ir57jQPwiaO2JGWlr4Tx3bIXwVDO6idDIoJqwuLHFFg5t51k&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARCiYu_eeN8FZPDEW0TpkTCcbB9_F2aQ1VJY1reKMQfHeAY_fiUbk_fxQU0meysr6wJxaDUv5nn1JUbQxxK4YQDLODP7BF3ZQNvbcV5srOyv_HbbYjPetKTvNPIGxGmFqf6AtzYDaiJn1bfrKCIFeLPKlv8OgnxVev_Gpm5Yw9IFA4m1EmUWN1D32izKbUXBX25lqDzPZ0gPEaz-iENVeI-unghy6qvmj9yDlR-34-_R94rEDBpePfi03rdx1W1zcGdGZUowIp78Vrdhr2RDnnXZEF7LUWigj8w
https://www.facebook.com/maja.nyqvist.7?__tn__=K-R&eid=ARD6zuROz85GN8MQFBXdK8cCiibouU3lEe989BhfEIyPzDBrRSMmV0flx-k_EyT9MPZFu9xNsNLzAq71&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiYu_eeN8FZPDEW0TpkTCcbB9_F2aQ1VJY1reKMQfHeAY_fiUbk_fxQU0meysr6wJxaDUv5nn1JUbQxxK4YQDLODP7BF3ZQNvbcV5srOyv_HbbYjPetKTvNPIGxGmFqf6AtzYDaiJn1bfrKCIFeLPKlv8OgnxVev_Gpm5Yw9IFA4m1EmUWN1D32izKbUXBX25lqDzPZ0gPEaz-iENVeI-unghy6qvmj9yDlR-34-_R94rEDBpePfi03rdx1W1zcGdGZUowIp78Vrdhr2RDnnXZEF7LUWigj8w
https://www.facebook.com/maria.t.nyquist?__tn__=K-R&eid=ARDfDEQFjT6jczDKN7ysK2awD-2jINvY3ozSz9f86VEmR3HGlafskukocWkMBNBAmcfM82znNLW1KIbN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiYu_eeN8FZPDEW0TpkTCcbB9_F2aQ1VJY1reKMQfHeAY_fiUbk_fxQU0meysr6wJxaDUv5nn1JUbQxxK4YQDLODP7BF3ZQNvbcV5srOyv_HbbYjPetKTvNPIGxGmFqf6AtzYDaiJn1bfrKCIFeLPKlv8OgnxVev_Gpm5Yw9IFA4m1EmUWN1D32izKbUXBX25lqDzPZ0gPEaz-iENVeI-unghy6qvmj9yDlR-34-_R94rEDBpePfi03rdx1W1zcGdGZUowIp78Vrdhr2RDnnXZEF7LUWigj8w
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__tn__=K-R&eid=ARAa1SH3hZYeLQLVrQjBwEZ_J2n3R5hhjyMMCwXykXvaL4IRUUhEvcOOUsRRTHrEHi3h3kG4oD_D2lNz&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCiYu_eeN8FZPDEW0TpkTCcbB9_F2aQ1VJY1reKMQfHeAY_fiUbk_fxQU0meysr6wJxaDUv5nn1JUbQxxK4YQDLODP7BF3ZQNvbcV5srOyv_HbbYjPetKTvNPIGxGmFqf6AtzYDaiJn1bfrKCIFeLPKlv8OgnxVev_Gpm5Yw9IFA4m1EmUWN1D32izKbUXBX25lqDzPZ0gPEaz-iENVeI-unghy6qvmj9yDlR-34-_R94rEDBpePfi03rdx1W1zcGdGZUowIp78Vrdhr2RDnnXZEF7LUWigj8w


 

I 4WD klassen var dom 11 stycken och här bröt Kartläsaren Magnus Nilsson med Kalle 

Gustavsson Haninge i målet SS 1 där dom körde på en höbal så servooljan slog eld och dom fick 

bryta. 

Kalle Gustafsson Motorsport 

 
En väldigt het Slottsprint! 

Vi var väldigt laddade och började första sträckan ganska försiktigt, tyvärr med facit i hand var det 

lite för försiktigt. Vi kommer in i sista sväng och där missbedömer jag bilens bredd och slår i en 

höbal med öppet hjul, mitt i smällen så slår det eld under bilen. Jag gasar över mållinjen så att jag 

ska få en tid sen springer Mange ut och släcker elden. Det är vid sånna här tillfällen som jag är extra 

glad att jag har en sån rutinerad och bra kartläsare som kunde hjälpa mig i stridens ”hetta”. Tyvärr 

blev skadorna stora av en sån liten grej tack vare att det slog eld, men efter många timmars sanering 

så hoppas vi att allt pulver är borta. Nu ska vi åka ner och riva ner allting för att se hur mycket som 

har gått sönder och framförallt vad det var som slog eld. 

  

     

 

 

På 7:e plats kom Kartläsaren Christer Carlsson med Joachim Carlström Gullarbo dom var 11,1 

sekunder efter med två tider räknade för på SS 3 gick styrväxeln sönder och dom rullade tyvärr.  

   
 

I 2WD klassen var dom 36 stycken och här åkte Fredrik Eriksson med Daniel Mörn Gränna.   

 

FE-Motorsport 

 
Säsongspremiären avklarad, 6a i årets Slottssprint. 0,9 sekunder upp till första platsen så det var 

hårt idag. 

 

https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__tn__=kC-R&eid=ARBtEDL_nQdFxnJTbMXEzlcpNMSOjFnKI7kFhmfDkTuMojXXiNcxkPMwLTa3fEbDtkZ1o886LShV8Oyl&hc_ref=ARR92fr4c9jk31k1K3RFW7JTBLe3sdhrhNpIE0w48V2zYqh_BRE6OpQq1l3TT0aPAu0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAwneRfd0wTXSK_Uyv84CX0YDg-0mhYiNZf6slUl7k4E34hbrDzXoCbZRsVI_OxWU0hww3NDxCokJRxTyHNH2fBCxt02dcmStqYwfVRC7iKAuLiMXpoj4vqHmrY_bHiMC4fpd-8eQ8-tTeow4osFbLexDlcqzNnfsv3Umt0eIC-8mfzx3pVFtUOMd_5JbIdFS7DKKrA8HVs7XuUAAkEuCe5Q6qHFd8vtAwsZ32RbZmXOZ2E--jjfnUVyRa2LX5TIrdaTelj98QpQvkdHU01xbwZ4xEQJwhYVzmUITBLiWStRK8HARbAP6HSysuvMMNeDBKyz6ZohkZIyaHkgZ6XmPA
https://www.facebook.com/FE-Motorsport-167178450168/?__tn__=kC-R&eid=ARC1QAimFKX8IUVoxeX5GNG3qbGjkdMqCS7L1zcWj_xNI1DaDJ6rZ9M_gtV5oCi4IqCGMrzjG6dVTS7y&hc_ref=ARTODaySVR_PsAtQ4wXkAvpikc5fiRsoPQoB2ePleJWYM4ZiIruBfL0ayC6wriJ5nUo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDdnhAhlezbiy8yyg9wLYuDo2MJsgViZ4TP3t-zKhdNNZwMfkHFvT7kk0gYD1ziRsDwQFapnWtX_DM3A3IYw3HhsShRYzhmUxd2ndOxj5F1DTqkayQrMoqoDR6qbXi2yi62fbKVsL3vbiNuK2DJXC3RteDyGYQOlAk7w9Nw6zbjECnbO0HF6-Z7D-8NaBYkE6OcMbS9eXXyI_m_0JBWCZeryOctNVk0Cpd4YMztJPpK97e3S05It7zLwGMthXv3Q02VUp8kQod0D2OM_p29Nh5VfR37taK-dg65NdvJC9NO9Qi_Wr8PbwVtLaNf5hTjQarfSykQP4521pDLx4nQ2pwqzRzUJUNlNtygG8NUE1UV0USM8iCz3uoXcQo8
https://www.facebook.com/FE-Motorsport-167178450168/?__tn__=kC-R&eid=ARC1QAimFKX8IUVoxeX5GNG3qbGjkdMqCS7L1zcWj_xNI1DaDJ6rZ9M_gtV5oCi4IqCGMrzjG6dVTS7y&hc_ref=ARTODaySVR_PsAtQ4wXkAvpikc5fiRsoPQoB2ePleJWYM4ZiIruBfL0ayC6wriJ5nUo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDdnhAhlezbiy8yyg9wLYuDo2MJsgViZ4TP3t-zKhdNNZwMfkHFvT7kk0gYD1ziRsDwQFapnWtX_DM3A3IYw3HhsShRYzhmUxd2ndOxj5F1DTqkayQrMoqoDR6qbXi2yi62fbKVsL3vbiNuK2DJXC3RteDyGYQOlAk7w9Nw6zbjECnbO0HF6-Z7D-8NaBYkE6OcMbS9eXXyI_m_0JBWCZeryOctNVk0Cpd4YMztJPpK97e3S05It7zLwGMthXv3Q02VUp8kQod0D2OM_p29Nh5VfR37taK-dg65NdvJC9NO9Qi_Wr8PbwVtLaNf5hTjQarfSykQP4521pDLx4nQ2pwqzRzUJUNlNtygG8NUE1UV0USM8iCz3uoXcQo8


På 31:a plats kom Kristoffer Gustavsson med Caroline Kromner dom var 34,1 sekunder efter 

och bland B-förarna kom dom på 4:e plats och var 19,3 sekunder efter. 

 

    
 

På 33;e plats kom Mikael Gustavsson med Johnny Kindmark dom var 47,8 sekunder efter och 

bland B-förarna kom dom på 5:e plats och var 33,0 sekunder efter. 

 

Johnny Kindmark 

 
Tackar så hjärtligt Mikael Gustafsson för årets roligaste dag hittills 💪😃 på fina Eriksberg slott 

Tok nervösa va vi båda två innan första ss1 men grymt kul hade vi när det släppte. 😎 Var kul att 

bli med i rallyradion/tv också för första gången 👍 

Vi hade i varje fall tur med vädret...kom inget regn förens vi skulle lasta och åka hem, synd bara att 

sträckan inte var längre. jäklar vilken grym bil att få åka i, går fruktans värt bra💪240 Evo power.. 

 

     
 

På 34:e plats kom Lars Lindros med Fredrik Karlsson Nora dom var 59,7 sekunder efter och bland 

B-förarna kom dom på 6:e plats och var 44,9 sekunder efter, men då fick han backa alla tre 

gångerna i vägbytet vid Eriksberg så nu heter det Lasses kurva. 

 

               
 

Här fick Kartläsaren Robert ”Bubba” Gustavsson med Mikael Rosell Gustavsson bryta efter 

hoppet då bakaxeln gick sönder i målkurvan. 

 

https://www.facebook.com/johnny.kindmark?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAzanvb2AmN3Ka0g_GlGotscpSFbMcsJDE-IzpK8paVLFmH0u_8_AqT7e34TWfY4U4dfkijXz_UfC5P&hc_ref=ARSm0l2IV77OxAV1xbyNAX9Nq0aPXs2w26NqU-brIbdsRpAhgP-c7lWUVpuKtL4-F10&fref=nf


   Robert Bubba Gustavsson  ja Jo men det va vänster som gick 

sönder så tyngst är ja inte i bilen 😜  
 

I VOC, Gr F och Gr E var dom 18 stycken och här kom Hampus Carlsson med Maria Nyqvist på 

en 12:e plats dom var 40,2 sekunder efter och bland C-förarna var dom 8 stycken blev dom 2:a och 

var 4,5 sekunder efter. 

Hampus Carlsson 

 
Då var rally premiären gjort, kan ju säga att man fick blodad tand för de här med rally åka💪🏻🤩 

Mycket roligt att de gick bra inga fadäser förutom en punka som skedde i början av ss2, omedveten 

om det fram tills morbror/mekanikern fråga hur länge jag hade åkt med punka. Mitt svar:🤷🏻 😂 

Får tacka alla som gjorde att jag kunde påbörja min rally karriär på bästa möjliga sätt, i slotts miljö 

och med bästa tänk bara sällskapet🤩🤗 

 
Maria Nyqvist Tommy Nilsson och Roger Lund (Morbror) 

Men får inte glömma Magnus Nyqvist, Maja Nyqvist och Johan Karlberg som vi delade tält o 

service plats med. Magnus och Maja åkte föråkare. 

Men vill oxå tacka Carlströms Rally som kom med tips o trix under dagen o vill gratta Teamets 

junior Filip Karlström som gjorde oxå sin debut i rally världen! 

Men får inte glömma bort dem som hjälpt mig så jag kom till: 

Jonas Carlsson 

Som alltid varit med och stöttat o pushat en.💪🏻👊🏻 

Joel Bergkvist 

Som har varit stor hjälp ute i garaget när man haft bekymmer! 

Ulf Pettersson 

Som gett mig mycket tips o trix fram tills idag🤙🏻 

AD Butiken Katrineholm/ Dahlqvist bildelar 

Som levererat delar när man behövt dem snabbt o smidigt! 

Men sist men definitivt inte minst mina under bara föräldrar Christer och Helena Carlsson❤️ 

Pappa som hjälpt till i garaget när problem uppstått och mamma som alltid sätt till att det finns mat 

hemma när man kommit hem från garaget oavsett när på dygnet❤️❤️ 

Vill oxå tacka alla inblandade som gjort Slottssprinten Light blev av och blev så bra som den blev! 

Stort tack till alla funktionärer och fotografer/filmare som stått längs med sträckan hejat o hurrat på 

alla hos rally sugna chaufförer o kartläsare. Ni är guld värda💛💛💛 

 

https://www.facebook.com/robert.gustavsson.1650?comment_id=Y29tbWVudDozMDcxNzg4MTc2MjM0Mjg2XzMwNzM2MjIzNDI3MTc1MzY%3D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__tn__=C-R&eid=ARBHbwBFuRhm7U4OQPR317IdpB-5QksxewshNvGDTMUnnx6UyygzfuAUoDTGNzTw2MFXkBO-mfgIoP2k&hc_ref=ARQgDM0oauw30QzTzX7q9f6icKzX8FKRbPMt5_RJ4i-J278jQe-8CiEOaN3KWkOEutA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/maria.t.nyquist?__tn__=K-R&eid=ARCmcqxV5KH7FmmviiVdzwSZhzmCK-h08I495i-c4ZmnSse5wdgKIb3Moq7HAl3-4J7Sed8isdnvoBlH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100014949064946&__tn__=K-R&eid=ARCtY6s1nSl3F9yZ4frymwWJigaqlvSAXiWd9X6XGJvOYf2Wol_JS9o5f7hP0h1x1LiTKvueda9MPtOU&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/magnus.nyquist.5?__tn__=K-R&eid=ARD7FeaDMu1qtt8qr_1tQAhjixb24QN0dL8s4E_XfpBqg3LS0Jdjvc0bFG2Bu1HIkGV0Fg5eTjvVdJfv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/maja.nyqvist.7?__tn__=K-R&eid=ARA9oeTivX-07gANns6xPdFlpkXsZO64mOsXeImO3vVL90zdc1Z3HldcKZT7ZhGrBiMd50-JaVSaadJL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005407305654&__tn__=K-R&eid=ARBCFWxB_N-6vCBtz8-HIWMuMeseZGBrmGHf-BU2hQtiCbksCvyxnimPfBXkrWCZY1G7JADE2vEd4avn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/carlstroms.rally?__tn__=K-R&eid=ARAES6qc3ZTeSo349v02XT87EV9CaVlNDwzaIo2OQiHSLdnAuqc-Ii7b5UijVbplACKtS_c7H1H_yWdW&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/filip.karlstrom.12?__tn__=K-R&eid=ARAY2GXf1FC48dyhVxHoyyh5YhRbMTicwXrQFeU0Q6f6zol7mhhIU1AlJaI9qRdj4FeYD9D7hZMuNN4n&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/johanna.gillberg.771?__tn__=K-R&eid=ARDEXPMLcnlNxAuxe3p_ifhrAhxUsGDIh2drW4VraN2DPaxGwsCled7ORkAAKpJnO5i4KpF2U3vhQ0b5&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/joel.bergkvist.9?__tn__=K-R&eid=ARDcXDG7BFUC0XnPvWPVgnIJ1Neh6AUaXjcxCbkofVxbVv0H_u2FGLzjEAJ1d_IBex2KxRbk4QITXP-f&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/ulf.pettersson.7399?__tn__=K-R&eid=ARAzv-Q0pZjxE_J3lfw6UyLDQLcBtRlqFEEZKaH7g_Prse-PsmkgLLD6j8piOtPFsDZbVOQ0C0lXKlh7&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/adbutikenkatrineholm/?__tn__=K-R&eid=ARCCDZJD7mQEaXOUTSgAVP7aGAMyTGlFLrVLaHoZePyiK2EALIZnzlWtUJ0VrzG2Kblrg14kCSReOgc8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/christer.carlsson.56?__tn__=K-R&eid=ARCy5olSXWsFlK0obvymOCmMrTvd-hi9aH4exU2bqw65oqtwIGM6kTsdpjvkommBviazLckbaHrbpQ0D&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/helena.carlssonfdlund?__tn__=K-R&eid=ARAmSNsHohFSZO_rX31KkR-p5A9B1BzBIHazj5vawO0EaNBZC5eA9gyVpKSU0cpco5cAHlhvaC-EtQgm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/helena.carlssonfdlund?__tn__=K-R&eid=ARAmSNsHohFSZO_rX31KkR-p5A9B1BzBIHazj5vawO0EaNBZC5eA9gyVpKSU0cpco5cAHlhvaC-EtQgm&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB
https://www.facebook.com/slottssprinten/?__tn__=K-R&eid=ARC93gKZHn3ndbZsEuZvOOgv0rzasljHhR9WPStzswxuOD-rWNvuSnLu6rhUT9vmfeJ_HzGrxZa0NhPe&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC9LQiEkPWA6RGfSET_d754FXVaeu_an1B7tzoMfCVnH6htg2WtS19RXEkK9800DsGhLQ9slDmFkSMh-5MRte3V8G8tN864XTR68JZtSTRQ2sjACOKOrO4M0_PxLfBXaIqET_AlOgEQeUo4jihKYiHYvUieBFXQmm-Y6HliRWfNszAoWvu7tk80w79aLeDDiejt6fLpBB74b4eB


På 13:e plats kom Kartläsaren Per Jansson med Sören Sjöman Vingåker dom var 1,05,8 minut 

efter och bland C-förarna kom dom 3:a och var 29,7 sekunder efter. 

 

Här bröt Kartläsaren Thorwald Lindskog med Philip Lindskog Nyköping efter SS 1. 

 

Philip Lindskog Motorsport 

 

Slottssprinten 2020 slutar tidigare än vad vi hade hoppats på grund av motorproblem Redan på väg 

ut till SS 1 så märkte ja att det var något som inte stod rätt till. Bilen tappade bara mer effekt för 

varje meter så till slut gick bilen endast på 2an sista biten på sträckan. 

Extremt tråkigt när vi hade höga förväntningar men så är motorsport ibland så bara hem o leta efter 

va som är fel. 👍 

   
 

Här bröt Kartläsaren Patric ”Putte” Björling med Rickard Persson Vingåker efter SS 1. 

RP motorsport 

 
Vart en omgång bara.... Soppafiltret började läcka som ett soll och de gick inte o fixa just då, tyckte 

bilen var orkeslös en bit in på sträckan gick inte o varva mer än 3000 på 3ans växel. Men men, snart 

dags för rally i Eskilstuna då blir de revansch. 

 

Här åkte Magnus och Maja Nyqvist föråkare. 

 

Magnus Nyqvist 

 
Idag hade vi äran att åka föråkare på Slottssprinten. Det var en liten dröm som gick i uppfyllelse när 

jag fick åka tillsammans med min dotter Maja, så som jag fick göra en gång i tiden med min far😊 

Tempot va inte högt, men vi var absolut inte sist i våran klass när vi jämförde tiderna. 😎 

Vi hade i alla fall väldigt kul för det lockade fram en massa skratt i bilen efter varje målgång🤩😃 

Ett stort tack till Johan Karlberg och Carl Johan Oscarsson som var med och stöttade 

psykiskt😂😂😂 

Faan vilken dag🤘😃 

 

    
 

https://www.facebook.com/Lindskogrally/?__tn__=kC-R&eid=ARCBl4atvyv1NaXZT3uPpImO9B6R0d1dLa0ypwxUM0MjBklMClogAlhKRL2W3uEsg-IrH3l4OVeKDw7B&hc_ref=ARQ6V0qLET5D-SljtmvstE0RZxad9ryjkgolw7NFmLpjNakv0VfOUIa5S5B6hj4ViIc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCW2sAx69f_MmkfKhqrsmvEROdYk-OOALkyboNcI8cLg3yto4rkHtzrcaA22b392ns5plP4aTsgAdh04VBBmFDzHEYW9U5QB1v27NJJAO2ufvUfB3g8Mk_oTWIpTiELsL7azdK9vARsLIfx3vR9wAbkaj4Jkyt_Cf6q4MJHivg4Fer2GNixaaeiQiQcuMElu-IG8vHveV2Td6hOWOn6vygX-S0V62a31q1YH5IEOv5RtjEpB2_I9Q1o4qaH0qmGYmYjOvso1X56se4jIUm6BLIFuVv8yHzqaS4msq_Am_anAMwSRu95cnYupV70vb-Q9QLqbfy1KF7jZuAZPggBORc
https://www.facebook.com/RP-motorsport-107972397598736/?__tn__=kC-R&eid=ARBmfAIpbRLSaUz0mQVXnq9V4lhYFpfCUS9rqwctMgwuAezQ85hzMXR1LvmLyYWMa7DKKpAgpO3fFAQF&hc_ref=ARTgWisirExBjH00R82IyE7rOGH_TuEu0XQu2JMyGRME9CMSdd8mllApWlmjEC64UNg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBe4umDE5ZNYmlvCvh9jROSSAb_M_AYuR2NeTRsS_tqIRrkCEsZYjiWZqAGO2ucXbsl2QRQRcz_DYhUFSfTpayWm_N_AEgbLxr_6Bf8zVHIJXS91I1AgzqS2OWtvKr-FqpfA_DBeJdIpWp9pql7RKyywVSjKuLL0c_Q1qy9RdGKMXz2DWobq-uaZLgo16jSX0-YCa_Xj009YpXG7F0V8mm3xQzEGCIR9GzjQnwfl-RD7QzkU4TVC6p1-2QYQY35earPRTF9FY7pkvoG70DWscD_la-0NvB_Q3SvYMyD3BUIOT3CJrMg07ySqpxw3w6RroVRiRa82c0sOpoWi5jrH-4
https://www.facebook.com/magnus.nyquist.5?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDJBAJ_lBkIwZKIsFYiCNOkFpkgJXgMO0WrjaTWFrDMa1s-6FM5jnPZOG_BsmiFM0vYyloc9FkdI3FW&hc_ref=ARRaPQ_9rZD8Gbrcjkzt7uBqodW9k-ZsVap7YkQjGXBMJjpWHsEGsGNWF3LbexC74k8&fref=nf
https://www.facebook.com/maja.nyqvist.7?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARAFWCreoAlJHX_E0o_uHFiaCM5gkHCNGbULJ_IaWFtU0Muzvcz6ul6Ld26dNmjGS_twA_am1FTWiCgB&fref=mentions
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005407305654&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCWR2IX4YEctsPGgufsY7LLh-0wJdO11npFu1wen2urC9SsRWNZ3EBXjfcd4iOIAEfAnafO1fDhz5uT&fref=mentions
https://www.facebook.com/carl.j.oscarsson?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB1ng2FyaIrURjIvaZvuKox83ONI4e8JX23LZoLsHE6PhMbREyc2ULtvYW494s_BZKfCIljpO555Aw2&fref=mentions


Här åkte Claes Claesson med Micke Widell föråkare.  

 

   
 

Här åkte L G Claesson med Bengt Andersson föråkare. 

    
 

Bengt Andersson 

 
Igår åkte jag kartis åt LG Classon i hans Saab 9-3. Vi åkte som sista föråkare i slottssprinten light. 

En tävling som anpassats till de rådande restriktionerna gällande Covid- 19. Publikfritt på sträckan 

och i serviceområdet. Allt som teamet behövde skickades digitalt, samt digitalt tidkort i telefonen 

under rallyt. Tävlande och funktionärer behövde inte ha någon fysisk kontakt under rallyt. Mycket 

nytt och säkert en del saker som kommer att stanna. Stort tack till Katrineholms MK för en mycket 

trevlig tävling.  

 

  Bra med snabba funktionärer som ställer tillbaka 

höbalarna när dom tävlande kör bort dom Robert o Josefine Björling och Mikael Eriksson, 

 

 

SOMMARSPECIALEN VISBY 11 JULI   

 
Det var första tävlingen i Gotland i år och det kom 42 stycken och dom hade 4 sträckor. I 

Ungdomsrally åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Christoffer Lilja Gotland och dom var 

ensamma i klassen.   

 

 

https://www.facebook.com/bengt.andersson.7923?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCTk5TO6SKB3i7ZevYayt5Bv8NvfYvDGAFVu75Cij4l9LwHYc9V5_74J5CNSK8fysECrwz7AsKkyPu3&hc_ref=ARRqHlsQhG8SE8dpZRlvyySglhUeutm1DICqmU-xRj3mz3VXSiiRAafp_KXfaGMHOqs&fref=nf


Banracing 

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

 

LÖRDAGEN DEN 29 MARS   

 
OE3 - Olle Erixon 

 
TRAIL AND ERROR! 

Idag har jag och delar av teamet i Nyman Racing varit på Gelleråsen i Karlskoga och kört ett 

enklare test vilket betyder att jag har fått mina första varv innanför västen i en Legendsbil. 

Ovan känsla och det kommer krävas ett antal varv innan jag känner mig riktigt trygg i bilen. 

Vi hann med 3 pass under dagen innan vi åkte på ett litet haveri som troligtvis är en packbox i 

bakaxeln som sagt upp sig vilket gjorde att vi fick kasta in handduken något tidigare än beräknat. 

Det känns trots detta rätt bra att äntligen ha fått känna på lite på bilen och vi räknar med att snart 

vara tillbaka på banan igen för att nöta varv och skaffa känsla för grejerna! 

Stort tack till Josefine, Christofer, Micke, Ingela O Göran och brorsan för hjälpen under dagen! 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FREDAGEN 3 APRIL 
Test på Mantorp. 🏎☀️ 

 

     

mailto:ove.bjorling@hotmail.com
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARB9UKGfJFsR0fLCChBa6kpBIPYjXlqlhRugvRVUQkROmdzKc--8jCYWkk2oyxYSK1LZYRDoo2oUvrL4&hc_ref=ART87E2mHBXoLVqtKOPKVTkcxXCe6wtMK5mOCzuS3BbvfAgedi1v5lPqX5XKUDw5PFk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCRGYLC_-UtE3gQd4gI_tkpoer50B52_wCfSRWKvOn-FJ498Xn3BqhnRgDzhNwUq9yqg9MeQ-TAZfs6bBMItkz6JnhU2TD7FBSMYccGkTQTorpg2OJ8ryoewflXtLGQzrgBCeboO5lk_5zq77yrHo2LYxfWtvKQQL0OsOjk6NbZI0gwV_r1EDd1Y4zMq6sUBJVoY8BiPZIgt7yt6k6WbwKredb1XDx833XbhG5CRf_IFW3PKWKu-OpP_ZByobcITtUJ6_HvjEel4O2b6_CHX-DMUeg88AhOfFeMUM32Gj6_niRTbdtp_Xc0f4_WJ6OWhqXoulLZzt73ohfXTep2_Hw
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARA6NBkvqTZ9euZJGg9DAsyrB-XdfIQapZazcOxl11mgcfPa9IEPxevghydijXHDqybCM08pH4Mx48gj&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRGYLC_-UtE3gQd4gI_tkpoer50B52_wCfSRWKvOn-FJ498Xn3BqhnRgDzhNwUq9yqg9MeQ-TAZfs6bBMItkz6JnhU2TD7FBSMYccGkTQTorpg2OJ8ryoewflXtLGQzrgBCeboO5lk_5zq77yrHo2LYxfWtvKQQL0OsOjk6NbZI0gwV_r1EDd1Y4zMq6sUBJVoY8BiPZIgt7yt6k6WbwKredb1XDx833XbhG5CRf_IFW3PKWKu-OpP_ZByobcITtUJ6_HvjEel4O2b6_CHX-DMUeg88AhOfFeMUM32Gj6_niRTbdtp_Xc0f4_WJ6OWhqXoulLZzt73ohfXTep2_Hw
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARBi44JPt3SO_kTSym7kS1N0E8t3pSd3b8r3uoGS1VeNmsVVekur8JMxaQXl2EV9lHTOgC1dtkqA9RqE&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRGYLC_-UtE3gQd4gI_tkpoer50B52_wCfSRWKvOn-FJ498Xn3BqhnRgDzhNwUq9yqg9MeQ-TAZfs6bBMItkz6JnhU2TD7FBSMYccGkTQTorpg2OJ8ryoewflXtLGQzrgBCeboO5lk_5zq77yrHo2LYxfWtvKQQL0OsOjk6NbZI0gwV_r1EDd1Y4zMq6sUBJVoY8BiPZIgt7yt6k6WbwKredb1XDx833XbhG5CRf_IFW3PKWKu-OpP_ZByobcITtUJ6_HvjEel4O2b6_CHX-DMUeg88AhOfFeMUM32Gj6_niRTbdtp_Xc0f4_WJ6OWhqXoulLZzt73ohfXTep2_Hw
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARBvwa8wYNbh4OS8N583SfWHuZNnOtYvTw0HLWFkWp1ht2NwguhSHzoo6X391Z7CDppNmhxs4tnaH9J2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRGYLC_-UtE3gQd4gI_tkpoer50B52_wCfSRWKvOn-FJ498Xn3BqhnRgDzhNwUq9yqg9MeQ-TAZfs6bBMItkz6JnhU2TD7FBSMYccGkTQTorpg2OJ8ryoewflXtLGQzrgBCeboO5lk_5zq77yrHo2LYxfWtvKQQL0OsOjk6NbZI0gwV_r1EDd1Y4zMq6sUBJVoY8BiPZIgt7yt6k6WbwKredb1XDx833XbhG5CRf_IFW3PKWKu-OpP_ZByobcITtUJ6_HvjEel4O2b6_CHX-DMUeg88AhOfFeMUM32Gj6_niRTbdtp_Xc0f4_WJ6OWhqXoulLZzt73ohfXTep2_Hw
https://www.facebook.com/micke.newman?__tn__=K-R&eid=ARAhVEyuib1jYbN7GnCfOaDV1jU6neZQYkhOmIOHli1wsC6QQiQ-zje0JK8BnUm5SwjlYPslyWN-QDkI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRGYLC_-UtE3gQd4gI_tkpoer50B52_wCfSRWKvOn-FJ498Xn3BqhnRgDzhNwUq9yqg9MeQ-TAZfs6bBMItkz6JnhU2TD7FBSMYccGkTQTorpg2OJ8ryoewflXtLGQzrgBCeboO5lk_5zq77yrHo2LYxfWtvKQQL0OsOjk6NbZI0gwV_r1EDd1Y4zMq6sUBJVoY8BiPZIgt7yt6k6WbwKredb1XDx833XbhG5CRf_IFW3PKWKu-OpP_ZByobcITtUJ6_HvjEel4O2b6_CHX-DMUeg88AhOfFeMUM32Gj6_niRTbdtp_Xc0f4_WJ6OWhqXoulLZzt73ohfXTep2_Hw
https://www.facebook.com/ingela.erixon.9?__tn__=K-R&eid=ARBzu8O4n7odn-_OEoSWOv3SdgdGmQ8f-9ePlJrAcX99qHuDlKxcaHMSUF49xUkrvSrLgfnei0C9LUDv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARCRGYLC_-UtE3gQd4gI_tkpoer50B52_wCfSRWKvOn-FJ498Xn3BqhnRgDzhNwUq9yqg9MeQ-TAZfs6bBMItkz6JnhU2TD7FBSMYccGkTQTorpg2OJ8ryoewflXtLGQzrgBCeboO5lk_5zq77yrHo2LYxfWtvKQQL0OsOjk6NbZI0gwV_r1EDd1Y4zMq6sUBJVoY8BiPZIgt7yt6k6WbwKredb1XDx833XbhG5CRf_IFW3PKWKu-OpP_ZByobcITtUJ6_HvjEel4O2b6_CHX-DMUeg88AhOfFeMUM32Gj6_niRTbdtp_Xc0f4_WJ6OWhqXoulLZzt73ohfXTep2_Hw


 

Testrapport från dagen träning Team Granfors. Joel åkte hysteriskt fort och lillebror Linus tog 

licens🤩  

 

Granforce Racing är på GTR Motorpark. 
 

Linus och Joel i väntan på att tävlingssäsongen börjar. 😎☀️ @ GTR Motorpark 

 

   
 

ONSDAG 8 APRIL 

 

Mille Johansson Racing är på GTR Motorpark. 

Träningen på GTR Motorpark i Eskilstuna gick bra. Eftersom att mekanikern var på hugget idag så fick jag 
nytt PB. 
 

Richard Eriksson är med Michael Eriksson. 

 
Nu är bilen nyservad och nymappad, saknas bara lite racehjul. Satan vad både vi och bilen nu är 

åksugna. 

    

https://www.facebook.com/granforceRacing/?__tn__=kC-R&eid=ARDHzZ7xrIrX23Wpt_bSdPxT6yGdEJEeGAdA9bIPe3zBHqtqok6E15bC_WTM7ti42BLW4ELNE2k5-V5n&hc_ref=ARSQswm-l9iKlI3ASVr5zYO4NXQSlAb1FhCQ-VbPj3AMbt1vvtNbtoxcjQzjFnDl0Ig&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDnD37AXwMBLu3dr7GMyFrNVo-BvyNm5Cl3scbeumqNLn85Hdjbj4IqHJtLkNZ3l3u1WZNecBldhA1D0C7Icbqu17LHYHLY9BRy-OS8KtpNXiYuQ32TGC_kx6L2AIgKc0a5qV29pIhGvcT02sq7YncOrN4p9EM_yRt1FhktKXv0XRs6w1gkc5KJoZzuHRn-lNOdRp8ZpIJfwfx0DCvEDyDjl_ENYZ9oWI9rPdO6WPWpvfpsdHpHnMl2cfUNn2OUfiXuRaFctPNxEIr-uiJg9e7EHE8WtKZAc6B7sws23Bc7ACnWVa5GzxCHtZ6qnGP_U0C9Wq069Dcs1r8PQoUz8XA6fwK5pvSXL1wQJbyZhlMKxZjMdAxVU3r9PWP0dzkPBs2ODq6fXZ0SESSgeMesYTfFB833YvpKZG_FbcOb_gx24Y1iFJY
https://www.facebook.com/gtrmotorpark/?__tn__=kC-R&eid=ARD_V0hpm4F4GqLmTCtejMMvs94CSV7JDRXSG8w3PrM79ZztvFpLair5R3Em-L5H5uckSwif6sE0oCsa&hc_ref=ARSQswm-l9iKlI3ASVr5zYO4NXQSlAb1FhCQ-VbPj3AMbt1vvtNbtoxcjQzjFnDl0Ig&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDnD37AXwMBLu3dr7GMyFrNVo-BvyNm5Cl3scbeumqNLn85Hdjbj4IqHJtLkNZ3l3u1WZNecBldhA1D0C7Icbqu17LHYHLY9BRy-OS8KtpNXiYuQ32TGC_kx6L2AIgKc0a5qV29pIhGvcT02sq7YncOrN4p9EM_yRt1FhktKXv0XRs6w1gkc5KJoZzuHRn-lNOdRp8ZpIJfwfx0DCvEDyDjl_ENYZ9oWI9rPdO6WPWpvfpsdHpHnMl2cfUNn2OUfiXuRaFctPNxEIr-uiJg9e7EHE8WtKZAc6B7sws23Bc7ACnWVa5GzxCHtZ6qnGP_U0C9Wq069Dcs1r8PQoUz8XA6fwK5pvSXL1wQJbyZhlMKxZjMdAxVU3r9PWP0dzkPBs2ODq6fXZ0SESSgeMesYTfFB833YvpKZG_FbcOb_gx24Y1iFJY
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARCprYD7Ik5VvbnU71ekwl77TTKhE00zA0Vw0TwpbJlCD1eDp8QJ7ATT21HTyO9AZcqIyCGeDLOZOvMo&hc_ref=ARSrXIwhXtfSo7Q5zHhmttZgRjK1FPUCamHSU1aSpC4hnw3qZIzgZCdC3faWJ4QLYjI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAv3g0D-IhJXH4Cql2WkWZ11nnUKPHk9LZa7L4Q2w-KodS7xpHi864SsGM0oBU6msUp0tAm39p-oyHxoZPbB45Hpb8zLTYsTluP46UQ8V-zdWe1MlD1tEM9ztVnFO48uG56VETHJOcsCzXZmqMUd4B4Bby0DAlHo90pa7x8248LbgvngAHzpZEIcJWDfM1b7cM6Ct0Ty0AHysi63CkI4cnYTI2VrauGDsnx_Sdjo_e8CtVVF51Gvki1j8QAPPqyG4Kwz72Oeu0Vc_ObjL9sEcNvCLubM4H0fk82r5WfOBuXAAjYKqlm_oI3Am0R0pqpYJRmheCsMZInS7vo9GC787w1_xcT_i2_XWWmLiR3no5TOBrkf2ceyEN-bTIzyIuHVzw2rMD-mX8jApQzf0u2KY4J4PfqOsqDQV8PTF8plXJL_53MfJGU1NXwMwvuvIU
https://www.facebook.com/gtrmotorpark/?__tn__=kC-R&eid=ARAZgPrc6fT-LU4eq_mvhQXxEMEkfGb4B5cGi5rueOb92FvGQ0AoMHW8cLwve2-uiwp7xoYIqG3-NEJH&hc_ref=ARSrXIwhXtfSo7Q5zHhmttZgRjK1FPUCamHSU1aSpC4hnw3qZIzgZCdC3faWJ4QLYjI&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAv3g0D-IhJXH4Cql2WkWZ11nnUKPHk9LZa7L4Q2w-KodS7xpHi864SsGM0oBU6msUp0tAm39p-oyHxoZPbB45Hpb8zLTYsTluP46UQ8V-zdWe1MlD1tEM9ztVnFO48uG56VETHJOcsCzXZmqMUd4B4Bby0DAlHo90pa7x8248LbgvngAHzpZEIcJWDfM1b7cM6Ct0Ty0AHysi63CkI4cnYTI2VrauGDsnx_Sdjo_e8CtVVF51Gvki1j8QAPPqyG4Kwz72Oeu0Vc_ObjL9sEcNvCLubM4H0fk82r5WfOBuXAAjYKqlm_oI3Am0R0pqpYJRmheCsMZInS7vo9GC787w1_xcT_i2_XWWmLiR3no5TOBrkf2ceyEN-bTIzyIuHVzw2rMD-mX8jApQzf0u2KY4J4PfqOsqDQV8PTF8plXJL_53MfJGU1NXwMwvuvIU
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARB_BS0zlzAvqhKM43TZ9YO2WnPuOEjdr6y_K86PUSwj8G2XngMutYq0-8Qqao4cW_4DEmsZ4l_3DRaa&hc_ref=ARRsgvcumv4hFqRJxDBIgpfhTu0X0b7AmG7ntOUNG-uieIlj6BKlPFud3OqOKSso1xQ&ref=nf_target
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDXgir3MIQaAS9w-_g6LjlPz6jtEaqOcNk8blpdu1vKTMnDk0BbdTZcWL25VE75DNYVBUNWP2wYRefB&hc_ref=ARRsgvcumv4hFqRJxDBIgpfhTu0X0b7AmG7ntOUNG-uieIlj6BKlPFud3OqOKSso1xQ&ref=nf_target


 

OE3 - Olle Erixon 

 
TESTING TESTING! 

Under påskhelgen spenderades en halvdag på Gelleråsen Arena för att fortsätta utvecklingskurvan 

bakom ratten på en Legendsbil. 

Nyttiga varv blev det i snålblåsten och känslan kommer krypande mer och mer för varje varv som 

går. 

Lyckades fånga något halvdant varv på film under dagens första pass innan batteriet i kameran gav 

upp. 

Nytt test kommande helg igen, även det på Gelleråsen tillsammans med Micke Nyman och Nyman 

Racing. 

Stort tack för hjälpen under dagen Eddie Lundqvist, Michelle Pettersson, Josefine Hultgren, Ingela 

O Göran Erixon samt brorsan utan Facebook! 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

FREDAGEN DEN 24 APRIL     
Mille Johansson Racing 

 
En bra testdag på Sviestad är nu över! Nu drar vi till Gelleråsen för test i morgon! 

     
 

 

LÖRDAGEN DEN 25 APRIL   
Aquila Synergy Cup Sverige är på Gelleråsen, Karlskoga. 

 
Härlig testdag på Gelleråsen med många duktiga Aquila-förare🏁 

     
Joel o Linus Granfors        Mille Johansson   

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARDJy9XVLiTsA3IwlGanZWyCE8ZavU5vHxgGNiJR4US4E3CerSvK4IOmiwex6mLD5_nPV9r5kBA0YBuD&hc_ref=ARRYsfm6oNqg6qC_0rABr1jolVuZjkvDVQCYi8vYGf59fm4JwVYLGE9ogME43wcCMBs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARDJy9XVLiTsA3IwlGanZWyCE8ZavU5vHxgGNiJR4US4E3CerSvK4IOmiwex6mLD5_nPV9r5kBA0YBuD&hc_ref=ARRYsfm6oNqg6qC_0rABr1jolVuZjkvDVQCYi8vYGf59fm4JwVYLGE9ogME43wcCMBs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/pages/Geller%C3%A5sen-Arena/2015711032081258?__tn__=K-R&eid=ARBf29fJ_I1H_IgsmZOxWucqev7F-VRYDqQUZM5h4qs8anyZuO7LuliUhykFoUbha89X5F5RyQDAFkiv&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/micke.newman?__tn__=K-R&eid=ARAtz2O0OBYNLcyHAZGtt5jNzwXbdGalFGOJCSFLxyqdi71sau5AVHaAkRC5zXwawVpA5wQznkZQ8CIr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARBiO2IsYGO6HH98cTmg7qvvWntjMSmwNZpw4rNeR6Y3lZRd-4ULWJZ1wGq1HDTsMN4SEi9Q1DP2_Nnp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARBiO2IsYGO6HH98cTmg7qvvWntjMSmwNZpw4rNeR6Y3lZRd-4ULWJZ1wGq1HDTsMN4SEi9Q1DP2_Nnp&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/eddie.lundqvist?__tn__=K-R&eid=ARB4XXGpiFFEQarPebHYHaij1tvN-Gd0RvzAFt4ySkkcphJzDGFq_qS0mWDPeEsnXlNu9Q7s6pmv0XTN&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/michelle.pettersson.3?__tn__=K-R&eid=ARCa8bZRnpOC1p0R1ScEAIBKVY3hws2qQ11UyVby71TdqjxIDb2yMB2oE3bnf92PZYV4LZwiRmpwVYmJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARASVL-wgzbOo9ssvIYsGLlmbKCuiRBRgFeT77FkFXGprq4xTUB1IgqodN7EVWC2cUTTGE-MW_qK49n4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/ingela.erixon.9?__tn__=K-R&eid=ARA5p1CLUgkAxvyzzRxqT7NYwS2S22f_q7TzZGBLtDXMQVn2TP8dvzcx7Z3Q2EA9FWql1bO3VuWzQbsL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/ingela.erixon.9?__tn__=K-R&eid=ARA5p1CLUgkAxvyzzRxqT7NYwS2S22f_q7TzZGBLtDXMQVn2TP8dvzcx7Z3Q2EA9FWql1bO3VuWzQbsL&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDFoojRNl5DcDfXD261t5fbZJG73ZMQ7DCUsmXSQ1PhF7Xm39WoJixT40o-OQrecJuCpE9xhUh9i97wIN0_0QrVdFaTRJyMBk851nWokzs9zy09zX5Cnu9GSwdxK0Q1PbLGYxTBc2G8crYeZLa88NAY2Ouuowe4GdnVF4d1fF7MxAqK6u5O4jCI0AEXcNJ46nSmjANLIwESjTcIFmxSEX2t1hsRickycGjv7Rb8EIjzNNX7l3VGh-f_l464iAD_ICK-9ziC6bbM2Ozp44T-5pgWPxlwgYE6QgrgPyajIoDMpe7OYq7l4oZtsa-LNGvOE8BaWR5MZv6aSx3fTQ-BJwEJf5abVsBfuXg
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARDs0IfMKvMlKLuAPeDzb6oA8UQ9XE96o-b8AwyqxwIBV6hQ708__SEAGJBpPHtLf3ZOVpP9vAZGDuKf&hc_ref=ARTmU5rqg3G-kjQ2bTxRunpnHpoZT0ctqB8Bc6wyZ3QpwPrvE5TKuQyikub03rR5cAk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDtJr0g7yym7Wbcskp8PcueJHT3XPOu0Bns7aKtTF27AZfCyoczOkC9Q6dFbIvghMKHE0bgcgwnY5-4k-SPsqXGO7OqS6_W9zLiPr0ouM284s0QA5miNASKXtPLWvqvIpeO4Rl4Jqcn1zHHSA4TJF3e8uFZIepPh8Kur_iDxn5WxzimS8M3bHpHbCgMDlkppUMoYsyj5F47IBA52EolJuWtcpaI_mq7DfXKHD54F0D-fTDxUbSN_Tjs8qrR_l8QSm7YVFqN1MiD9cRJMzG8hETvGbgc67dAQ18_EmY8O9lhSgnPoZUHLMtuO1uL9HoDBZNOF9mWSr6FHzxKsjjUEQsH5ZUQ
https://www.facebook.com/aquilasynergycupsverige/?__tn__=kC-R&eid=ARB4wC8HzYQ0ByeJxQMYxbrce9lL9-uMdlweTrviyXLFNZmbpkh0H6Re0HfAMKTmgyAXggAQt1BMXvFs&hc_ref=ARQoSPXGc9yBpfPsS6397AKOBB8tbUE2GntHtcnMchkCb8glF1WwzEwXIprDGlC_FQ4&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBOKDxAhKHTMpexygkTlbB6EZQ4rz7g-JXcibaBjJ1rCw03sET4jCpf_eYqqpJR30YyR0lMi9Ron5rs1T8PCXyYvwEhKb4oRr_irCmIAgnWnsbRRE3GpnnuKU4QuyY6S6kyagHP4GaHHt1MCNYxQ4t9oEMd3SjfK4cK_fHnGGs4mmyN03r5YtUrK8FbExF7EsmfNWkXiIHDKHRBXWPdH7Uf2Sb4enI-riQenlOrsqB9PPJM4QuDqNFcVobCNn9gCP5tKu14RH7VE3ce35pdzDpkMoELGyMtpIEG2Ip_hEaAmf1BkQusF0q8y2_GFNVw9bYRe8Ho-Wek0_SGlwJuIlKn6GaoYK6uTxd6esR9lphh3sJNonQ3YxWGIrYqJMP3xXON8oD8gjuaGJ8CXql-5-KxX5lOtwmbQWjM3IQM0JfrInndOFw
https://www.facebook.com/gellerasenkarlskoga/?__tn__=kC-R&eid=ARDRRIvaY-IeqseA2toqmsFjxrblrJatgwYeAZjQemSoLRkj4tym_N2bbi46p5IB6-d5cOGEQ2maI2wO&hc_ref=ARQoSPXGc9yBpfPsS6397AKOBB8tbUE2GntHtcnMchkCb8glF1WwzEwXIprDGlC_FQ4&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBOKDxAhKHTMpexygkTlbB6EZQ4rz7g-JXcibaBjJ1rCw03sET4jCpf_eYqqpJR30YyR0lMi9Ron5rs1T8PCXyYvwEhKb4oRr_irCmIAgnWnsbRRE3GpnnuKU4QuyY6S6kyagHP4GaHHt1MCNYxQ4t9oEMd3SjfK4cK_fHnGGs4mmyN03r5YtUrK8FbExF7EsmfNWkXiIHDKHRBXWPdH7Uf2Sb4enI-riQenlOrsqB9PPJM4QuDqNFcVobCNn9gCP5tKu14RH7VE3ce35pdzDpkMoELGyMtpIEG2Ip_hEaAmf1BkQusF0q8y2_GFNVw9bYRe8Ho-Wek0_SGlwJuIlKn6GaoYK6uTxd6esR9lphh3sJNonQ3YxWGIrYqJMP3xXON8oD8gjuaGJ8CXql-5-KxX5lOtwmbQWjM3IQM0JfrInndOFw


 

Granforce Racing 

 

Bilder från testet med Teamet på Gelleråsen igår! Perfekta förhållanden och übersnabb bana 🏎🏁 

  Joel o Linus Granfors 

 

Richard Eriksson 

 
Jaha jag brukar ju skriva en racerapport när vi varit på tävling. 

Nu har vi haft en träningsdag idag på Gelleråsen i Karlskoga. 

Det är med lite vemod jag skriver denna korta race/träningsrapport. 

Jag gick ut på vår första träningstid, lördag morgon. 

Fy f...n vad ringrostigt, inget flyt alls, väldigt fyrkantig körning. Men några varv senare så börjar jag 

testa nya motorn mer aktivt, känns bra, börjar få upp lite tempo men tar inte i för fullt. 

Det är ju första varven men en ny motor och ett halvt år sen senaste körningen. Detta bådar gott 

inför fortsättningen. 

Till träning två är det dags för broder Michael Eriksson att ratta vår ögonsten eller räperbil som mitt 

syskonbarnbarn Henry kallade den tidigare. 😀 

Michael går också ut försiktigt till att börja med, vrider inte på effekten mer än till hälften. Bilen går 

bra, men inte oväntat så vrids effekten på några steg snart nog 🤩 nu jäv...ar går bilen oförskämt bra. 

Men tyvärr bara nått varv, på långa rakan smäller det till och bilen lägger av. 

Frustrationen är stor när bilen kommer inbogserad. 😡 Inte nu igen, varför kan det inte hålla. 

Första tanken var ett rejält motorras och vi börjar tugga fradga. Men som vanligt lugnar vi ned oss 

och börjar logiskt felsöka. 

Vi hittar ett ”bra” fel. I och med att motorn nu levererar rejält med pulver så har effekten vridit av 

samtliga svänghjulsbultar. Så bara att packa ihop och åka hem igen. 

Bilen står nu i garaget och i morgon så lyfter vi ur motorn och gör en skadeöversyn. För att inom 

kort komma ut och gasa igen. 

Våga vägra ge upp. 😁 

 

 

ONSDAGEN DEN 29 APRIL   
 

OE3 - Olle Erixon 

 
YTTRE OMSTÄNDIGHETER KAN GE BÅDE FÖR- OCH NACKDELAR! 

Precis som allt annat i världen så har även vår kalender för Valeryd Legends Cup fått korrigeras på 

grund av det rådande läget i Sverige som effekt av coronavirusets framfart. 

Den ursprungliga kalendern har fått sig en rejäl omkastning och istället för premiär kommande helg 

ser det istället ut som att vår premiär kommer att ske i Falkenberg i mitten på Juli. 

https://www.facebook.com/granforceRacing/?__tn__=kC-R&eid=ARBYygYhoUzTcPZZwYycHxcdoimRZPn4qG7v8D5JkXoRqN7zL66GoDy1UXkX9F8DP07TVnunq5xY8W0B&hc_ref=ARQCtJ2kG2XoNzIDql5gMW5UYeP4ljqSTeoqYyFmgamuHNVb4imGpaJXDWrRYmJH0Qg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCwWwp9yFgk3RjN_LQstDSrhsf3BmF-UxSmSXW3phIS9UFAhMbhfP6AvjgNFlNTuZl42C0YIoS1tXfZfvEigfm-OTbSWKmLdOioowH-qqUEugDMuxdNXoN42I9SWA4QJI2lI_wRwDjZVfl67pH3cjT3oKKOAWVHSTMHzgItrzPj4A8jqNUxHXl80aHTUuJkFAOwNEyYa50909NLSaLDiV17QtxWMqKv-YmRqcd89ziDBxWDm1d323WUP-EUzO2lGn1YUJe8nGXYP5Y518GbGuAOHMsZn8E9Q54jJUSbsvF7yESihL-7TdiJVtwfOHvnIG1TNLVpGHu4GM4YwywmYS1KoYYG
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCdkG_eBUxzxcGm8VhSEHITNlgWhM7o9JjNUwD0NED01jBpa_uNb2qd_aj28UzzvmX_lNdFMRvchBYt&hc_ref=ARTQcNwH5GlSJNWyjuA3a7iuE6ozwiop9T0qf_dcnD-b7DjQUwfHHvzR2NfBW0wpfR0&fref=nf
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCZr8KHdTAyrz615onrGE5iA_uhMGK8sBINfcDdgkK67M6jr1zicWEH8c1JAlVELDMYEwPKQHwcLGyR&fref=mentions
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARCQN5AYxFcsPRIH13fjUSL27EFePO6QwWZ82znM6vLENziLY99-hqnEg7LCsxMrMg9Tp7_tpUUrsQnf&hc_ref=ARQBatYH3vokOGPWo16fLw9S-npUc975EFtahyxGQ3zO3fNc1bAqPfGF8V5ugnxzlVY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCZ4VBHQMjepyeGGetmJroVs1h6UO70L9z6BOuA5XuVzHsOlUmn7NrnpjfqSwl1O5Zu7L56N-Qyb7OcSVrPNzmA0KGp44XkBWay5XJFEytWC-0SPXW6Sx1oBArtOHM4P1SatVOuFKKjPaVYKdG6wDZ5pmbaDK0AWRPNcRqsYMVNnFGfNOuvpjNmf3yvwPJYBwqCu81yohTPxA18_ftHkuTPWUITs08nMoWumtz6wpbPNCV9sMyY7UPKQDo85LRjitO1YOFL4id2t4v2rcBQc4hp-IF4HEbaO8mUOOLPBfw_pRy4fJDfGDtVxFwWSbqCkba1bhcVIsHRRxbKdgWwfxM


Den nya kalendern ser ut enligt följande: 

Deltävling 1: Falkenberg Motorstadion - 10-12 Juli. 

Deltävling 2: Drive Center Fällfors - 24-25 Juli. 

Deltävling 3: Gelleråsen Arena, 14-15 Augusti. 

Deltävling 4: Kinnekulle Ring - 5-6 September 

Deltävling 6: Gelleråsen Arena - 27 September. 

Detta har självklart både för- och nackdelar. 

Fördelen är att tiden för fler tester ökar för min del och jag hinner bli varmare i kläderna innan 

premiären körs. 

Nackdelen är att hösten istället blir intensivare där fler race ska köras med kort mellanrum och 

utrymme för större reparationer minskar. 

Istället för premiärhelg på Mantorp som var ursprungsplanen får vi istället fira valborg och ta hand 

om varandra i dessa tuffa tider. 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

TISDAGEN DEN 12 MAJ   
 

OE3 - Olle Erixon 

 

LIVERY 2020! 

Äntligen kan jag stolt visa upp designen på bilen jag skall köra tillsammans med Nyman Racing i 

Valeryd Legends Cup 2020. 

I takt med att försäsongstesterna rullar på i full fart 

vill jag passa på att tacka de samarbetspartners som 

redan nu hoppat på tåget i min jakt på framgångar 

under årets säsong. 

Stort tack till: 

Maptun PolePosition. 

KC Jord & Skog AB. 

Bilteknik Katrineholm. 

EnglunDesign Dekaler. 

KS Bygg. 

Smörjcenter i Flen AB. 

Katrineholms Hyrmaskiner AB. 

KEMAB, krossentreprenad i mälardalen AB 

Custom Racing AB. 

Svealands Maskin & Montage AB. 

Tracklife Sweden. 

Ståhlgren Design. 

VN Vinyls. 

På återhörande, 
Olle Erixon 

   

 

 

 

KINNEKULLE RING 16 MAJ 
 

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARBfa4ovAuOL9w4E7mR-mapva8WUUkxan0wG3XxQ_e38vmSrgPg8-7QfwEmtQZRPrWNl5Nil4Itu3jEK&hc_ref=ARQ-Y9yMP96TprbmvO5gYWncnhj-fSm4Vw79rR1NmfI9F0KYjAuBwx-UlhiZB50eLfM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARCeNVBctY_Tdgaqm-R-ssfflCPuO9VMpbzMt9RqVtuCgsxD4Ax6zfFnZQ51Xf94lT4aj_zu6abfADSu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/Maptun-PolePosition-114754179892368/?__tn__=K-R&eid=ARBdFdgZgSfTqwKOBA6q29Xph7tIiiVHa5wAIKAgA7fnVCX2FNtNqxgx8QiQH7-hkn7W6bi_2J8ID5eV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/bilteknikkatrineholm/?__tn__=K-R&eid=ARDFnAtjadOpkf5AQtPN0M_DrbgYOy8_gB71SgyrMbfngGX56OtH2sc-nN3j35sepm_1RF5xIZZKVB8H&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/EnglunDesign/?__tn__=K-R&eid=ARDCAR1oAGnCSuZifwruTj814rEcx7vOPGRGBizCTMdihwmSIu-5BLrrA9-34z7_t-ITeY7f0R42PGS2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/smorjcenter/?__tn__=K-R&eid=ARCPkbxgcR9Ado4Rrtghsn3ovRjr9jPpq91Ihb5yUmTwx72Z7vK9PdqqHG2GhmGb1MiICZKE8-57P1gf&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/KatrineholmsHyrmaskinerAb/?__tn__=K-R&eid=ARBfyg4uhmM9gVuvalewbM7JAlXYXcwfWpJTL9Q7sRUF4Yhty2fPEER9hHhSqStEJ2nTgX89q0ZQs34P&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/Custom-Racing-AB-304109336930158/?__tn__=K-R&eid=ARDxJGCAGWGSBGRSKE2NFmJwfdGOc_nLA2zowaqdguQw9EX9SuRLbiN-vbmpxCnS_CN5tm8Lx-GBEpbI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/Svealands-Maskin-Montage-AB-586723891411760/?__tn__=K-R&eid=ARC03x-uqCpvxQxpzq_XJBZClsbhLV0xPXq9IrzfBWZhCl-MpsVXdQs5EGqw5b5nOLpG9YhlGWCY4vs1&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/tracklifesweden/?__tn__=K-R&eid=ARAf-RueO2-Pqy04aafy_hBJReNTdAIFwSYs4GGeI-1EQI5_9wCuNK-8v-8H9bHFCnQu3io8sDjgksLB&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/StahlgrenDesign/?__tn__=K-R&eid=ARASinWPpOGaS1iqXxlxoIVwA-LIamvK_3a-6uITLxDJrftKz0f-SiOy8MEJDfzKtpJzlC9IucFtTYN6&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo
https://www.facebook.com/vnvinyls/?__tn__=K-R&eid=ARAmL4vEUs27i73QbAedjCPrxr-RuSavk_VwoiTPu3lZmjbGUaYGX_-hvmLwVlP-OLwaz7Nw0mP__ai0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA6TwwVinDJtMGVuGIItxjcq_wCgdQ4dh-_zRo3C2-fdSr-avfHIe_U85V2lL_o9h9DzQHdvzrqiTBz7Ujwkc-ALJPmBKHt1w5HKT4d2kLqxFdvbzm_E-JxVd6RkOEBpdx6ntKmhyV-uWMP5HQtQrCO0tyDs_1_PhqC4G0k0v82UoCh7vMiSgObMrtkXtvJTOIH1na9ds1jBdl1oV050d7EseZqglgrO7tqtJ8D83TO1HB-BnW74mGClv4CAwhC-FUXRy5qioWzVOFqzImTh8ZfrPrNjpppsQTNGJAWTQOBIGqzGzSjrpLCE4HUUgwKZNs5nTGIgSnvPnn0fCyCqRo


Patrik Johansson har checkat in på Kinnekulle Motorbana. 

 

Viggo o Mille kör Aquila idag, det är lite blåsigt så om nån vill ha ett lätt använt popup tält så kan 

ni få mitt 

 

                     
 

 

Michael Eriksson känner sig lycksalig med Richard Eriksson. 

  
För ett par helger sen premiärkörde vi på Gelleråsen. Det slutade med att alla bultar till svänghjulet 

gick av. Det kändes ju förstås just då inte så roligt, men.... Svänghjul och vevaxel behövde bytas 

och det är där mästertrimmare herr Larsson på BFE Racing kommer in. Svängmassan är nu 

betydligt mycket mindre och toleranserna på vevaxeln löjligt perfekta. Vi är just nu på Kinnekulle 

och testar de nya grejorna. Känslan är euforisk. Mästermappare Johnny Borg har hjälpt oss fintuna 

under hela lördagen och kommer fortsätta idag. Vi hade bara tänkt köra på gamla dåliga slicks i 

helgen, men med den här motorn så måste det toppas upp med nya. 

Känner sig lycklig är en bra beskrivning so far denna helg. 

 

   
 

Richard Eriksson 

 
Tänk vad denna ”räperbil” har levererat den här testhelgen på Kinnekulle. 😁 Michael 

Eriksson och jag har haft en underbar helg med upplevelser utöver det vanliga med denna bil. 

I år har vi återigen byggt en ny motor, 🤩 köpt ett färdigt bra koncept av mästertrimmaren Erland 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__tn__=lC-R&eid=ARAY6Ho3X0uQA5W0Hiu3eqQicv_6n5z_ylwngzulG_5we7dyQfT2SAhmzTY4kXgM7fO92BYiJ6PFAxQe&hc_ref=ARRifm5RMY7ayK6Uk9YoFThnBvgz1NGc2mRhdzVYrh2CpVLnhrvij8oSmKJ60Ac4AkI&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDGV0DiT0iAR2PSDKQS-8ynbCw7nnWZqpu58GCFbZh81inJtvr2yt0vMtlCERSXvwyMbwsIBnZyD5Fy6gn-gpbbKf-hwkldhvC-pXwbg2ZK7g_px_Wgv3jxW4TquPslSCnfokfYU7rrK1CMfT4Rp2mZ01Y_t93W3sG6ziKm_sTzBFwztiqSj_WXRLY0uXQiVayu7jxFWOQmxYmGPJabVqSZtJDQ7KakYPPZlbrxLlMIHcmB6i1CvR58vdwtRG4BK1W6EoZzebzDPSIgR_HnVVUJfmq1iaoSdw
https://www.facebook.com/pages/Kinnekulle-Motorbana/380107418703201?__tn__=kC-R&eid=ARDqFty-mEDy1pg3VvEMH4s22dTcnQc3pX7kdQa0io7X_3VaxaQrlDrLmfUBHrpI9kSPbkhzKd5N_PAv&hc_ref=ARRifm5RMY7ayK6Uk9YoFThnBvgz1NGc2mRhdzVYrh2CpVLnhrvij8oSmKJ60Ac4AkI&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDGV0DiT0iAR2PSDKQS-8ynbCw7nnWZqpu58GCFbZh81inJtvr2yt0vMtlCERSXvwyMbwsIBnZyD5Fy6gn-gpbbKf-hwkldhvC-pXwbg2ZK7g_px_Wgv3jxW4TquPslSCnfokfYU7rrK1CMfT4Rp2mZ01Y_t93W3sG6ziKm_sTzBFwztiqSj_WXRLY0uXQiVayu7jxFWOQmxYmGPJabVqSZtJDQ7KakYPPZlbrxLlMIHcmB6i1CvR58vdwtRG4BK1W6EoZzebzDPSIgR_HnVVUJfmq1iaoSdw
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCgax_N_RD8-sN7XkyY9Wf6U7MKRwxIPoiWcgIFC2dCAaZZx0GKzQQK_k5Rmg42_lCPs61uv3XncgV_&hc_ref=ARQvGfhtlHfB5YM6XXeMPiHnxi1Nx3-8dR4MdslIscHYW8-a23sX7WaJxz8BQXLprqE&ref=nf_target
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCEbRUFKzChK0qF58Uc-08PjVcPo3pt3oW2mlxLR77YkGB-EplZrwmxYvTmP5TTBblY-9ON8u5IOzHh&hc_ref=ARQvGfhtlHfB5YM6XXeMPiHnxi1Nx3-8dR4MdslIscHYW8-a23sX7WaJxz8BQXLprqE&ref=nf_target
https://www.facebook.com/johnny.borg.73?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDSU8Jw6zaZnR2cUsLW7ll9EuUzkrztroJEDUU4wGs20CSCvdoTJ7y0XfKyMSsOQh4Y2MqmPY5msOj1&fref=mentions
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBs8bV_ya9Rd8DS3uLRI7nzfj60LkKjnigPLADxsNmgHbdxPT0Acp8p2JzHkOViBIuOSctg_O-N6HQC&hc_ref=ARTQRcy6IBMwjz3L-dy93j_ds_ap5ZoLLGc6ExHKYiJlGNUZBSmKcWE-any4x5zWZj8&fref=nf
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDl1fv0GSnZr0MZcjKTzMDhlv9f0VRv5KvY5XZu19D8QuXqskOKFlO0tgg_ZkvIekri7iQ8H2VjqT9G&fref=mentions
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDl1fv0GSnZr0MZcjKTzMDhlv9f0VRv5KvY5XZu19D8QuXqskOKFlO0tgg_ZkvIekri7iQ8H2VjqT9G&fref=mentions


Cox. Tyvärr vred vi av svänghjulsbultarna vid första testet för nån vecka sen. Vilket tyvärr innebar 

en skrotad vevaxel och svänghjul. Men vi har tur som har familjen Larsson genom BFE Racing som 

har hjälpt oss som vanligt, ovärderlig hjälp. Ny vevaxel och svänghjul fixades iordning. 

Motorn plockades ihop till denna testhelg. 

Sen vilken motor det blev, helt jä...la underbar. 

Vi startade i lördags morse med första testet. Michel for iväg först, när han kom in efter testet så var 

det tur att det fanns hakrem på hjälmen, annars hade nog huvudet ramlat av i och med det stora 

smailet som uppvisades. 😁 

Michael var helt lyrisk över motorn men lite besviken på fästet på banan. Vi var lite snåla och åkte 

på gamla slicks ifrån förra året, det märktes. Men ja det fick duga. 

Sen blev det min tur, ut glad i hågen, nu ska det gasas. Jag lovar det gjorde jag också.... Den motorn 

herre jäv...ar vad bra den gick. En helt ny motor, jag förstår broder Michael, lyrisk är bara 

förnamnet. 

Mellan varje träning så har vi fått hjälp av vår mapparguru Johnny Borg, så bilen har gått än bättre 

efter varje träning. När lördagen var över så hade jag sänkt mitt personbästa, dock bara med en 

tiondel men ändå. Michael låg nära sitt personbästa och då detta med dessa dåliga däck. 

Vi funderade på kvällen, vem minns en fegis. Sagt och gjort vi krängde på nya slicks på bilen. Vem 

vet i dessa tider när nästa tillfälle ges. 

Så idag fick vi möjlighet att testa bilen med nya däck på. Vilken skillnad, vi sänkte varvtiderna med 

över en sekund. Nu gick det nästan för bra. Vi var tvungna att lugna oss lite innan vi körde sönder 

eller åkte av. 😁 

Nu sitter vi i racebussen på väg hem och kan summera helgen med ett stort leende. Michael sänkte 

sitt personbästa med 2 tiondelar, jag sänkte mitt med hela 1.5 sekund..😱 

Helt otroligt, vilken helg. 

Denna helg hade inte varit möjligt utan BFE Racing, Johnny Borg och alla underbara SSK-seriens 

aktiva/funktionärer. SSK-Serien har skött denna helg med bravur utifrån alla restriktioner och 

bestämmelser som finns på grund av Coronapandemin. 

Återigen ett stort tack till er alla. Jag lovar att både jag och Michael kommer att somna med ett stort 

leende ikväll. 😁 

 

MÅNDAG 25 MAJ 
 

OE3 - Olle Erixon 

 

FORTSATTA FRAMSTEG! 

Under helgen kördes nya tester på Gelleråsen 

Arena tillsammans med flera av teamkompisarna 

i Nyman Racing. 

Dagen bjöd till att börja med på blöt bana men allt 

eftersom dagen flöt på torkade banan upp för att 

avslutas på helt torr bana. 

Värdefulla varv på alla underlag och i slutet på 

dagen lyckades vi vara bland de allra snabbaste på 

banan vilket bådar gott för framtiden. 

För tillfället finns inga fler inplanerade testdagar 

utan istället väntar rejäl genomgång av bilen inför 

säsongspremiären som just nu ser ut att bli på Falkenberg Motorstadion i mitten på Juli. 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

MÅNDAG 1 JUNI 

https://www.facebook.com/johnny.borg.73?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARBjICFpnqGsYNkQ1lZ-GUinYGMxNmGSGFAYr-8cSIkb4ghCW0ZZYHM34a7blQzC_fcwyKLDJF377KZM&fref=mentions
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARBUO_arX13ZkUSVQkRD8j5gtAXQJyrwlEP1e6kXicy-20Ur9_Zj6HmkiekWZ0vzhYNDqKG7nKiD5Q20&hc_ref=ARScjokPfvP3zndX-7BaHJwWu3_TjfgVwVDB8YTl7Go1tv2JONphOMHQbIzlXHzq0mI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBd7s6tuEdvV7uX55nnMJXRW_xkJ5gI6m_vtFZo4xTGGGzc_I0Ai5b56NU_ItpR44iQFStJ1cMOCFkCh5BgD3MYbziUbnj4W3kow3EH3zaQ_epDCT2YM6hoRfy5_hUCQVF6YEGy8__a5dml8hUHKGqRGhdqNK78wkKJZUM-4glJNW0XwYwPJcmKzf9RiHih5MvGxwyUZJTCZfNnRGTfe1RJjFIRrWXL7N24xE2ubr5Keg1FLVmD-_J4C2KmeoXK41EvxUM8-ZYnxQSiChrjryT7cYv8QlxbVjMi8_J5T9Ze_bb79WB26TLQPxXd2o-pRJ4FDfrBOJjqlXGn4PhmVak
https://www.facebook.com/pages/Geller%C3%A5sen-Arena/2015711032081258?__tn__=K-R&eid=ARBEPoyBgufcA5kZ5VDN6_1r50o6J8pOEYoJWKEnRLrGpcDj7jg44KqSrT5qF1IPX7TpaOJeU8GCkD79&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBd7s6tuEdvV7uX55nnMJXRW_xkJ5gI6m_vtFZo4xTGGGzc_I0Ai5b56NU_ItpR44iQFStJ1cMOCFkCh5BgD3MYbziUbnj4W3kow3EH3zaQ_epDCT2YM6hoRfy5_hUCQVF6YEGy8__a5dml8hUHKGqRGhdqNK78wkKJZUM-4glJNW0XwYwPJcmKzf9RiHih5MvGxwyUZJTCZfNnRGTfe1RJjFIRrWXL7N24xE2ubr5Keg1FLVmD-_J4C2KmeoXK41EvxUM8-ZYnxQSiChrjryT7cYv8QlxbVjMi8_J5T9Ze_bb79WB26TLQPxXd2o-pRJ4FDfrBOJjqlXGn4PhmVak
https://www.facebook.com/pages/Geller%C3%A5sen-Arena/2015711032081258?__tn__=K-R&eid=ARBEPoyBgufcA5kZ5VDN6_1r50o6J8pOEYoJWKEnRLrGpcDj7jg44KqSrT5qF1IPX7TpaOJeU8GCkD79&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBd7s6tuEdvV7uX55nnMJXRW_xkJ5gI6m_vtFZo4xTGGGzc_I0Ai5b56NU_ItpR44iQFStJ1cMOCFkCh5BgD3MYbziUbnj4W3kow3EH3zaQ_epDCT2YM6hoRfy5_hUCQVF6YEGy8__a5dml8hUHKGqRGhdqNK78wkKJZUM-4glJNW0XwYwPJcmKzf9RiHih5MvGxwyUZJTCZfNnRGTfe1RJjFIRrWXL7N24xE2ubr5Keg1FLVmD-_J4C2KmeoXK41EvxUM8-ZYnxQSiChrjryT7cYv8QlxbVjMi8_J5T9Ze_bb79WB26TLQPxXd2o-pRJ4FDfrBOJjqlXGn4PhmVak
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARADEgM5pqAywUWmilp3tfOexVjNdTicje635LOczWbLW-sdYnvb0eENGh_BghRy2DSNZpINLh2MEv8X&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBd7s6tuEdvV7uX55nnMJXRW_xkJ5gI6m_vtFZo4xTGGGzc_I0Ai5b56NU_ItpR44iQFStJ1cMOCFkCh5BgD3MYbziUbnj4W3kow3EH3zaQ_epDCT2YM6hoRfy5_hUCQVF6YEGy8__a5dml8hUHKGqRGhdqNK78wkKJZUM-4glJNW0XwYwPJcmKzf9RiHih5MvGxwyUZJTCZfNnRGTfe1RJjFIRrWXL7N24xE2ubr5Keg1FLVmD-_J4C2KmeoXK41EvxUM8-ZYnxQSiChrjryT7cYv8QlxbVjMi8_J5T9Ze_bb79WB26TLQPxXd2o-pRJ4FDfrBOJjqlXGn4PhmVak


 
Richard Eriksson känner sig lycksalig med Michael Eriksson. 

 
Nu sitter vi och njuter i det fina vädret på Mantorp. Bilen är nu riggad för en heldag testkörning, vi 

är taggade till tänderna. Vår mäster mappare Johnny Borg ska finjustera det sista i morgon. Vi har 

även finjusterat oss själva som synes på bild med köra 

fort kepsar ifrån Bosse Röfärgarn och DHL. 

 

 

 

 

 

 

LÖRDAGEN 13 JUNI 

 
Richard Eriksson 

Nu är allt riggat för dagens test på Gelleråsen, nu ska det gasas...😁🏁 

 

      
 

Richard Eriksson 

 
Idag har denna snygging, nej vänta det är ju jag...😁 rattat runt vår trevliga tävlingsbil. Vi är ännu 

inte riktigt överens förare och bil. Men vi har några stint kvar att justera in bilen i värmen. 

 

 

 

 

 

 

  
Patrik Johansson 

 
Vi har haft en bra testdag på Gelleråsen där Mille går ifrån klarhet till klarhet, vi fick avbryta lite i 

förtid pga oljeläckage men när det funkade Gick det riktigt bra, bra kört Mille Johansson! 

 

https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDBe22d1eP2Hh0_2OPn-chA1J68K-YyVz6xZsECBgCIsT6uruArDeqHhz7l0x7i6Yylbiuj2EyaJJV9&hc_ref=ARQAY5k7llXZg1S_QP7haMfBFuJ00lGTh7QsCOQ17OA5cRl0nccFVhJ5hz-RNwUTWT0&ref=nf_target
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDYM0BGeJ_Lpd4O5C2L34pVa7v19X4ocTIHVnZVBEOcJA6eg_fnYR-GIkNcMbuY9ToO97bHfCXuNSa_&hc_ref=ARQAY5k7llXZg1S_QP7haMfBFuJ00lGTh7QsCOQ17OA5cRl0nccFVhJ5hz-RNwUTWT0&ref=nf_target
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAs93EO9_bKiimq1vYfWTxTAYvtW5dMiD84epNlAM3H1t5ibzX0sBx5yRZrMDZavHirsz03OK4GyEp4&hc_ref=ARSLriDPSt88Ju6WiLuNqu9dhhpC3C5p9dShInMUArfa6Dtuvd14V2N4wTLAO2Mdtkg&fref=nf
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBV3kSlAFWRYQUJGA0gE5K-lc4G3Re_118soUdfxSPrI6fqrqjDCrwedNBN8sX5e1LHIVaASceBPNPo&hc_ref=ARSxoo1lkrUwLhzFvVARkQpfxuDpjyve6neMr5E5ro_eCFGKyIYIm5U9CW20qgJBaA8&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDYGdynkk0ntW1oybRjTVKuj4vFilvQP5EV-KkhgeaKdlPFRSZVf4ervXWBa1Uelr83htYRHNsayTRH&hc_ref=ARTBid5zHiclL8VehAIYyYvh9O_n8xxOk-CDdHoWkk5K8cg8GqWc7aPHoIY4nv1iW1I&fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDYGdynkk0ntW1oybRjTVKuj4vFilvQP5EV-KkhgeaKdlPFRSZVf4ervXWBa1Uelr83htYRHNsayTRH&hc_ref=ARTBid5zHiclL8VehAIYyYvh9O_n8xxOk-CDdHoWkk5K8cg8GqWc7aPHoIY4nv1iW1I&fref=nf


        
 

 

Aquila Synergy Cup Sverige 

 
Härlig testdag i sommarvärmen på Gelleråsen idag! Första racet i serien närmar sig med stormsteg. 

Om två veckor går premiären på Falkenberg och förarna får tävla igen efter ett långt uppehåll. 

 

  
 

     
 

 

ONSDAGEN 17 JUNI 
OE3 - Olle Erixon 

 

EN MÅNAD KVAR TILL PREMIÄR! 

Om exakt en månad stor hela startfältet av Valeryd Legends Cup redo för att köra sin premiär för 

säsongen 2020 på Falkenbergs Motorstadion tillsammans med Nyman Racing 

För stunden står bilen nerplockad för genomgång samt uppdatering i garaget hos Christofer 

Karlsson som sköter driften för bilen och det jobbas samtidigt på fler håll för att optimera premiären 

på fler plan. 

Målsättningen inför premiären är satta till rimliga gränser enligt mig, jag är medveten om att jag är 

rookie i klassen och har inte kört en enda meter bil runt Falkenbergs Motorstadion tidigare. 

https://www.facebook.com/aquilasynergycupsverige/?__tn__=kC-R&eid=ARAPuq2k--pFivkHO7he4qSBrILRWk3BME7ZZrSLF8eXFtpVWGGCJPodyhV6qmSo6e4gYetAJsf3mOHX&hc_ref=ARTw2RojeUvoCZfqh8tY_zE3noSov_rw0U2UlY2WkJDNxgCsA-8wRCp57BzSQsW233U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDd9SqP7Bmhy_QaKh6nlR2duMX4MZlRSMB65G2ZPqKnlUE69C1e8If5E5Nh7u2eRgiENWRU9tgrz4MDtahTO4dezKwj4jAINpGRyvbZdnDhUVrb3B3Z7G9uMi9QddWVoWoaDnJ6bAvruqEtXEKTufY-tns2xJDRr8z6bZ9arpYTiJCdUf8Wvxj9x1E93X4k5hjdI6NDvnTABjDQyLxCWED4AIziq0wqHwqTx4xCmHSxoDUUs_AcGJccT_i6r29F1KctCkrbpaaYWjKfSv5kzSCu9S-rUZZUPc4iDVD8SagHc9h7ydVaH6-b39p74w2GyS5kGLYh6bu_MwQkmfMxmwEGf1mZb8V1OWF2eG87InKHmwV_6hwmQjIbkhA
https://www.facebook.com/aquilasynergycupsverige/?__tn__=kC-R&eid=ARAPuq2k--pFivkHO7he4qSBrILRWk3BME7ZZrSLF8eXFtpVWGGCJPodyhV6qmSo6e4gYetAJsf3mOHX&hc_ref=ARTw2RojeUvoCZfqh8tY_zE3noSov_rw0U2UlY2WkJDNxgCsA-8wRCp57BzSQsW233U&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDd9SqP7Bmhy_QaKh6nlR2duMX4MZlRSMB65G2ZPqKnlUE69C1e8If5E5Nh7u2eRgiENWRU9tgrz4MDtahTO4dezKwj4jAINpGRyvbZdnDhUVrb3B3Z7G9uMi9QddWVoWoaDnJ6bAvruqEtXEKTufY-tns2xJDRr8z6bZ9arpYTiJCdUf8Wvxj9x1E93X4k5hjdI6NDvnTABjDQyLxCWED4AIziq0wqHwqTx4xCmHSxoDUUs_AcGJccT_i6r29F1KctCkrbpaaYWjKfSv5kzSCu9S-rUZZUPc4iDVD8SagHc9h7ydVaH6-b39p74w2GyS5kGLYh6bu_MwQkmfMxmwEGf1mZb8V1OWF2eG87InKHmwV_6hwmQjIbkhA
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARAV45rhEnLiDuduPhA0sG334EwyZJgAIFdRwTJ1FLBJ4x3eEoFVDN8NFTx8LJdcWlmJD5T-IpHvWZXy&hc_ref=ARSqGTnRxQGXaZn2lvCC3cBSk2_5rf3uBUC-_psSVinIIcguSn7BtNhimTB_e2bboXA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARC2zeIgpdL5SWsDyS9mtfBV3a_hr33q0_4y3NcTTMykKddkLkzrySK55jNv41rdCdmcQDom3MGu9oAkqU1z3FP9K8HtiW5ZaxBEhtK8d15GJ4mYXVMoLc0NUdzEfCMNvJIWqlAXDYHKOjo0hJzCuVW0iiRMZujN_xkxspW7W_6VEof0S86ZJja3AZYsP4Iuiu4yGPAPs3vDCu_5pMkvnK2zktZlQGyELeoqM2epkxJVa3NgKSB2u8YKlVHYJ09uxwZjGenw1z2xsGIGbeKqpTjX1SElU6vHC4-Oh5yEnpF6qW9woShqhF2Mu81Rk3KLoHCgfnUnhQoTS9whW0aEHU9w5O_pYvxeT_ZtmBB1b4xZ1I2Ir4rhZg
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__tn__=K-R&eid=ARDkmd1jW2g_y-QBWobLWXJaot_horOAx9Pprci4cvPY1FLZzX-qCJ_DhBDr2xs55F9KezUxRI0vSw_-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2zeIgpdL5SWsDyS9mtfBV3a_hr33q0_4y3NcTTMykKddkLkzrySK55jNv41rdCdmcQDom3MGu9oAkqU1z3FP9K8HtiW5ZaxBEhtK8d15GJ4mYXVMoLc0NUdzEfCMNvJIWqlAXDYHKOjo0hJzCuVW0iiRMZujN_xkxspW7W_6VEof0S86ZJja3AZYsP4Iuiu4yGPAPs3vDCu_5pMkvnK2zktZlQGyELeoqM2epkxJVa3NgKSB2u8YKlVHYJ09uxwZjGenw1z2xsGIGbeKqpTjX1SElU6vHC4-Oh5yEnpF6qW9woShqhF2Mu81Rk3KLoHCgfnUnhQoTS9whW0aEHU9w5O_pYvxeT_ZtmBB1b4xZ1I2Ir4rhZg
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARBCcsz1V46RHwRsy1CxhIIBw32Sa74BTNKt_D1b0vv7hyskmM2QyFtkNYuBxUZA0gOM0rpPMVujcH6j&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2zeIgpdL5SWsDyS9mtfBV3a_hr33q0_4y3NcTTMykKddkLkzrySK55jNv41rdCdmcQDom3MGu9oAkqU1z3FP9K8HtiW5ZaxBEhtK8d15GJ4mYXVMoLc0NUdzEfCMNvJIWqlAXDYHKOjo0hJzCuVW0iiRMZujN_xkxspW7W_6VEof0S86ZJja3AZYsP4Iuiu4yGPAPs3vDCu_5pMkvnK2zktZlQGyELeoqM2epkxJVa3NgKSB2u8YKlVHYJ09uxwZjGenw1z2xsGIGbeKqpTjX1SElU6vHC4-Oh5yEnpF6qW9woShqhF2Mu81Rk3KLoHCgfnUnhQoTS9whW0aEHU9w5O_pYvxeT_ZtmBB1b4xZ1I2Ir4rhZg
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARB8wOURmen_jmRODl0scAb4KP8FMSErBSDCskyLhRRjFrWgy09o32wRAsioVf5B2p1bSAONbeQgpYmI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2zeIgpdL5SWsDyS9mtfBV3a_hr33q0_4y3NcTTMykKddkLkzrySK55jNv41rdCdmcQDom3MGu9oAkqU1z3FP9K8HtiW5ZaxBEhtK8d15GJ4mYXVMoLc0NUdzEfCMNvJIWqlAXDYHKOjo0hJzCuVW0iiRMZujN_xkxspW7W_6VEof0S86ZJja3AZYsP4Iuiu4yGPAPs3vDCu_5pMkvnK2zktZlQGyELeoqM2epkxJVa3NgKSB2u8YKlVHYJ09uxwZjGenw1z2xsGIGbeKqpTjX1SElU6vHC4-Oh5yEnpF6qW9woShqhF2Mu81Rk3KLoHCgfnUnhQoTS9whW0aEHU9w5O_pYvxeT_ZtmBB1b4xZ1I2Ir4rhZg
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARB8wOURmen_jmRODl0scAb4KP8FMSErBSDCskyLhRRjFrWgy09o32wRAsioVf5B2p1bSAONbeQgpYmI&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC2zeIgpdL5SWsDyS9mtfBV3a_hr33q0_4y3NcTTMykKddkLkzrySK55jNv41rdCdmcQDom3MGu9oAkqU1z3FP9K8HtiW5ZaxBEhtK8d15GJ4mYXVMoLc0NUdzEfCMNvJIWqlAXDYHKOjo0hJzCuVW0iiRMZujN_xkxspW7W_6VEof0S86ZJja3AZYsP4Iuiu4yGPAPs3vDCu_5pMkvnK2zktZlQGyELeoqM2epkxJVa3NgKSB2u8YKlVHYJ09uxwZjGenw1z2xsGIGbeKqpTjX1SElU6vHC4-Oh5yEnpF6qW9woShqhF2Mu81Rk3KLoHCgfnUnhQoTS9whW0aEHU9w5O_pYvxeT_ZtmBB1b4xZ1I2Ir4rhZg


Målet för helgen blir istället att vara bästa rookie i klassen där vi för stunden ser ut att bli 23 stycken 

rookies till start i det totalt 80 bilar stora startfältet. 

Självklart hoppas man innerst inne att man ska skrälla till rejält i resultatlistan men samtidigt vill jag 

komma till premiären med en lättsam känsla och utan större förväntningar. 

En sak är däremot säker, det ska bli ruskigt roligt att få tampas tillsammans med 79 andra hungriga 

förare i mitten på juli i ett förhoppningsvis soligt och varmt Falkenberg! 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

 
 

FALKENBERG 26 – 28 JUNI   

 
I Aquila Synergy cup var dom 7 stycken och här kom Mille Johansson på en 2:a plats och han var 

0,092 hundradelar efter. 

Mille Johansson Racing 

P2 i race 1 med snabbaste varvtid!  

På 6:e plats kom Linus Granfors han var 17,223 sekunder efter Joel som vann men han åker för 

KAK numera. 

 

Mille Johansson Racing 

 
Race 2 slutade i gruset efter 4 varv där jag körde för fort in i sista svängen och fick sladd ut. 

Race 3 då var jag revanschsugen efter avåkningen i race 2. Startade 4a iväg i starten som 3a, tuff 

och tight racing hela racet var nere på 4e plats och uppe i ledning en kort stund. Låg 2a tills sista 

svängen sista varvet då jag attackera 1an på yttern och misslyckades och tappade ner till 3e, lite 

surt... Jag är nöjd över att jag slog banrekord med fyra tiondelar sista racet så farten finns men 

måste hitta bra tillfällen att köra om på. 

 

 
Patrik Johansson 

 

Otroligt spännande race, vi har haft riktigt bra fart i helgen, krossade förra årets banrekord med över 

en sekund, bra kört Mille 💪 

https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARDm5x4ZXRapkwa9YHwhXLkLPyynn9cK6JPkvP0IKx9BfEpO3G_2-pA9SRUsiaFBjvBwHXZiiYJo3GzG&hc_ref=ARTBSVgPdrxe2HVEgd1JghGEwyQOT8Awt8I6PFoC4rNRgDCycC_BbqF2PxJjSfNSxn0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAVh3SxyV9re0kK6TC2ox1ocGh0x-L3xXY3jdfo08VFHdLTBhq0kti2I0PiDtFRbTtXSSoHmYSmkMj1bvzNogfmWSe1mDduWoJvgNF5A1sehFvyLW0cy7f_G_SRy7RIMM6k_1aBpJYjCVRvfW0n8mvvAMDoOng55Q1bQDb5MkoUwC7N_-E7VBEb9uvHW-fFu9JLA2XQwwKEcafms86zqDrFpJaoGqfa2htwvGfwvEsslWz9O-m5zcAXQRABiZ-qWMoxxd1UOBwq3fHP8BQRCFBAZ4qbDnyvYJAWg5bvZw4-gro005Gy4KTC3peV_1iKAO5rxQBo5aZbN6ZHGC7fU5hzFh61
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARDm5x4ZXRapkwa9YHwhXLkLPyynn9cK6JPkvP0IKx9BfEpO3G_2-pA9SRUsiaFBjvBwHXZiiYJo3GzG&hc_ref=ARTBSVgPdrxe2HVEgd1JghGEwyQOT8Awt8I6PFoC4rNRgDCycC_BbqF2PxJjSfNSxn0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAVh3SxyV9re0kK6TC2ox1ocGh0x-L3xXY3jdfo08VFHdLTBhq0kti2I0PiDtFRbTtXSSoHmYSmkMj1bvzNogfmWSe1mDduWoJvgNF5A1sehFvyLW0cy7f_G_SRy7RIMM6k_1aBpJYjCVRvfW0n8mvvAMDoOng55Q1bQDb5MkoUwC7N_-E7VBEb9uvHW-fFu9JLA2XQwwKEcafms86zqDrFpJaoGqfa2htwvGfwvEsslWz9O-m5zcAXQRABiZ-qWMoxxd1UOBwq3fHP8BQRCFBAZ4qbDnyvYJAWg5bvZw4-gro005Gy4KTC3peV_1iKAO5rxQBo5aZbN6ZHGC7fU5hzFh61
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARCZ2rqYTpmjCQbfOAZn0EtH9pU3xrPggtxoqJw3N37-Wn9QS9sj39wabSdCZP369YPH6AkXVEZxuTam&hc_ref=ARRUqHjNDjaofMat15SF4vAM13P1YhyKTa-eNNoLgs5TXm5vF-ukWF-FAtcnGr6cgvU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDDLxSZLpcLVN2oAzASUxdv5N2ae5KYs2vgVN1X8KE-O6vnBwX-0bp2UpqWbnaKU-A_FcmIH8oLEAFMWah9_J5mHAELsEgEBjhTcanKroy9PdFwBRAHQw7AocCJBQ29u4bLBx8Njf5MdF4opy4HvjmkxRSJsM7-Hn9fqV2MKk2Xqf2N7Tr_BF-fiuyMaaMSwj4gbtxDX6UrQhrj9Z-LaKzkrSohw5MOgWxHdsNF-8KtD78p21t_GYsK9m4oav9VdVoTyRsGrIuZlWv9ZBZjyAAoBzq0flF488so3IuLqA4eR4628b6ds5LD3-dUZr6-V6saoAw8TzmDH9XOCyZV_m5NI2w9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__tn__=C-R0.g&eid=ARB88z1dmo1OIdb86Xp-KEQMmkQCxB0W8yvt81iovOnt3rXyfIKoYRRaW8mC9muYy65yfM-9cU-ARUp6&hc_ref=ARRf52I42KVMd5eoSsz1L0DFqJ8Ralh6XZ12UoBY2rM0VcpeT7Jcg2Kq1NTwqiT3cfA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB_2luaAUxW4E8UN-vS091Ke-yLEETxo5y1fPWpzYuFak8pvb7gRI9OFl8lMCPn_-m4LsYCSyCiuHnvzhCws4-cvz1BVwdh1-J1pcUnHDHHIQ9VoDf_w_aGNEyf3WKh2dwJOO_6Ku4iZpgSDud8xKzwHSIHKyQelCVj0GaIyVOXr90ol6wCjtLlRqw0-RA891lIBHyUIB7KBD2gy7_bwtxGLer_P4dsv4qnF9QPqj3BM64DBb-Z8RyZL3NXopUd92taqkBaWhyXc2K2AFTug05BJ40TbcbexsM9QTg7JtUkTQ0rT18wfMYq4mAREZ1y3kc7jA


I Race 2 kom Linus på en 4:e plats han var 8,166 sekunder efter och i Race 3 kom Linus på 6;e plats 

där var han 9,538 sekunder efter. 

 

 

Richard Eriksson är med Michael Eriksson. 

Nu är premiärtävlingen med SSK serien avklarad på Falkenbergs motorbana. Vi hade underbart 

väder, trevligt då både Michael Eriksson och jag tycker om sol och värme, tyvärr tyckte inte 

racebilen det samma. Förklaring kommer. 

Lördagmorgon och vi kör ett varsitt test, allt känns bra. Jag fick äran att köra in både nya däck och 

nya bromsar. Men fick ta i lite sista varvet, tiden visade på bra möjligheter. Sen tar Michael över 

och kör sitt test, däcken blir lite varma, vi sänker däcktrycket för att motverka överhettning. 

Sen blir det dags för kvalrace, jag börjar, allt funkar bra, jag får andra tid i min klass, dock bara en 

tiondel före Raptors R1 Henrik Sondell men vi hängde som vanligt inte med Joel Thoren som tog 

poleposition. 

Michael tog sen över och kvalade till sig en fin andra position efter Christoffer Bergström som 

körde sin Thundercar. 

Nu var vi taggade till tusen, nu ska det rejsas. 

Jag är först ut av oss till race 1, får till en mycket bra start, krokar ihop lite med Joel i första böj, 

inga bekymmer bara att backa av och lägga mig bakom. En bra position, nu ska här jagas 

placeringar. Men redan på första varvet muttrar bilen för att det är så varmt ute. Bilen får en felkod 

och stänger av, går ner i ”safe mode” när jag gasar fullt. En hel del svordomar haglar i bilen. Det 

bekymret kvarstår i 4-5 varv. Sen självläker bilen och vill ge mig full gas. Då får jag en helt 

underbar fajt med Henrik och hans Raptor BMW. Jag stressar och visar mig, ligger kloss bakom 

men tyvärr så kommer jag inte om. Men jag har haft en riktigt trevligt fajt och blir till slut 3:a i 

klassen. 

Nu snabbt in med bilen till vår depåplats för en snabb översyn på bilen, för nu är det Michaels tur 

att tävla. 

Michael får till en riktigt bra start och tar ledningen in i första böj, jäklar vad bilen går bra, tack igen 

Erlands Cox på Topplocksverkstan för vår motor som vår mapparguru Johnny Borg har optimerat. 

Michael har ledningen i 5 varv sen är däcken överhettade och bromsarna börjar tappa orken. Sista 

varven så vill bilen inte riktigt medverka, däcken har tappat fästet totalt och broms finns det bara 

efter ett antal tomtag på bromspedalen. När flaggan faller så kommer Michael in på en tredjeplats. 

Nu återigen stressa in med bilen till depåplatsen för att tanka och hänga på restriktorn på turbon. 

Hinner knappt andas innan jag sitter i tävlingsbilen igen för mitt andra race. 

Får återigen en riktigt bra start, bilen är riktigt startsnabb. Nu ska jag ta igen det jag tappade i första 

racet, jag ska minsann visa dem att DOD Racing är ett team att räkna med. Men samma fel som 

inträffade i första heatet återkommer. Bilen får en felkod och ger mig inte full gas. Jag muttrar men 

lär mig hur mycket jag kan gasa innan motorn slår ifrån. Jag får använda 75-80% av gasen då dör 

inte bilen. Men innan jag kommer underfund med det så har jag tappat massor av mark till 1 & 2 i 

racet, Joel har täten med Henrik som god tvåa. Men varv efter varv plockar jag in tid, Michael ropar 

i radion du tar in, Do or die ... (vårt teamnamn DOD Racing) Jag ser att jag närmar mig, jag ska fan 

komma ifatt. Är sista varvet kommer ligger jag precis bakom men tyvärr tar varven slut och jag 

kommer inte om och slutar trea igen. Lite tråkigt att bilen inte riktigt ville i värmen, men trots det så 

sänkte jag mitt personbästa med 1,6 sekunder. 

 

Nu pustar vi ut lite på lördag eftermiddag. Gör en översyn på bilen, byter bromsbelägg och 

bromsvätska fram, nya däck på vänster sidan. 

https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=lC-y.g&eid=ARDlQUwi59rWnZtiI3K6Ykgjd4wK6CKqIq8sFjdVI3Wxd1QdKLN2vJoZKG3R3HGWMacZMZPO_5742cpr&hc_ref=ARR0TbByVujauzhe0O8JLixk9R1EDTswxSV1Hsiq_2errM_udV_t5y91DDX69-_y7DM&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAd-u6q1DaSNjBAM3B8kb8SPlOoiOpZM42n1nHCZ-vYGXbDgrVNHNnfCl0Va6a7sey5uw9K6NHdg2VTiOFGN8PvtmjaYdt83luL_wfTLNj8G-QuKEJ38eq6tz_zSaqfCVs7pgrE7WjTE9DIIgQMNBkNDb3p71H1uPrJqDly9DUjiVRLn_vDek2mg0Y4K5EGl4ALVdLZCHzTJNJsraxXL5uAwI5-ytYGS39Y0XtOlTtGIZEDpWI0yOtOgT5DvARct5vSRLW2YVaOaB4wJcw5Z3lNrgMpI9ORA4nfiMfoXmesaq4iJuHEiptjQfwjnhoPTziO4NZGyt45Thadt6D_OwdvCVArAAwEa8YL2jhSJPtAmGlZCf3SeSJG6mV-pxbR9AgPyfyX3Zux_wtAmWMoFhZ-wbLBirVO3K_xI02grZinhVpC02srAr3QAmYc9SwyKOfYa1WFNBudzZWDqufRENDeGBOQ82Mcd2nmNJ-BvssZ0u_ybqCl5vpX5gAbyPP6UQw
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=lC-y.g&eid=ARBIMNul_lya_IZt7PpGB8j8YE-AaUzPhMBAQsUcTzBV_5-AvpI8jg7ToM2PLBzaZuPeQRgbjjOf-JQD&hc_ref=ARR0TbByVujauzhe0O8JLixk9R1EDTswxSV1Hsiq_2errM_udV_t5y91DDX69-_y7DM&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAd-u6q1DaSNjBAM3B8kb8SPlOoiOpZM42n1nHCZ-vYGXbDgrVNHNnfCl0Va6a7sey5uw9K6NHdg2VTiOFGN8PvtmjaYdt83luL_wfTLNj8G-QuKEJ38eq6tz_zSaqfCVs7pgrE7WjTE9DIIgQMNBkNDb3p71H1uPrJqDly9DUjiVRLn_vDek2mg0Y4K5EGl4ALVdLZCHzTJNJsraxXL5uAwI5-ytYGS39Y0XtOlTtGIZEDpWI0yOtOgT5DvARct5vSRLW2YVaOaB4wJcw5Z3lNrgMpI9ORA4nfiMfoXmesaq4iJuHEiptjQfwjnhoPTziO4NZGyt45Thadt6D_OwdvCVArAAwEa8YL2jhSJPtAmGlZCf3SeSJG6mV-pxbR9AgPyfyX3Zux_wtAmWMoFhZ-wbLBirVO3K_xI02grZinhVpC02srAr3QAmYc9SwyKOfYa1WFNBudzZWDqufRENDeGBOQ82Mcd2nmNJ-BvssZ0u_ybqCl5vpX5gAbyPP6UQw
https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=K-y.g&eid=ARAlehYK0tm0L-awe7HAlRCC_D1wJr7p9pnleTWJyZ8j3Nq2zrmo0IWV3QD5wPAQtQS5CwWux3W3B0LF&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAd-u6q1DaSNjBAM3B8kb8SPlOoiOpZM42n1nHCZ-vYGXbDgrVNHNnfCl0Va6a7sey5uw9K6NHdg2VTiOFGN8PvtmjaYdt83luL_wfTLNj8G-QuKEJ38eq6tz_zSaqfCVs7pgrE7WjTE9DIIgQMNBkNDb3p71H1uPrJqDly9DUjiVRLn_vDek2mg0Y4K5EGl4ALVdLZCHzTJNJsraxXL5uAwI5-ytYGS39Y0XtOlTtGIZEDpWI0yOtOgT5DvARct5vSRLW2YVaOaB4wJcw5Z3lNrgMpI9ORA4nfiMfoXmesaq4iJuHEiptjQfwjnhoPTziO4NZGyt45Thadt6D_OwdvCVArAAwEa8YL2jhSJPtAmGlZCf3SeSJG6mV-pxbR9AgPyfyX3Zux_wtAmWMoFhZ-wbLBirVO3K_xI02grZinhVpC02srAr3QAmYc9SwyKOfYa1WFNBudzZWDqufRENDeGBOQ82Mcd2nmNJ-BvssZ0u_ybqCl5vpX5gAbyPP6UQw
https://www.facebook.com/henrik.sondell?__tn__=K-y.g&eid=ARChu0WpPBI3KSzB7J1xCg9ep48Hd9bjJ5_roqNVZer3gWAqPq-sIqFteT4f_EIo9Av-mNRRLGMHG33W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAd-u6q1DaSNjBAM3B8kb8SPlOoiOpZM42n1nHCZ-vYGXbDgrVNHNnfCl0Va6a7sey5uw9K6NHdg2VTiOFGN8PvtmjaYdt83luL_wfTLNj8G-QuKEJ38eq6tz_zSaqfCVs7pgrE7WjTE9DIIgQMNBkNDb3p71H1uPrJqDly9DUjiVRLn_vDek2mg0Y4K5EGl4ALVdLZCHzTJNJsraxXL5uAwI5-ytYGS39Y0XtOlTtGIZEDpWI0yOtOgT5DvARct5vSRLW2YVaOaB4wJcw5Z3lNrgMpI9ORA4nfiMfoXmesaq4iJuHEiptjQfwjnhoPTziO4NZGyt45Thadt6D_OwdvCVArAAwEa8YL2jhSJPtAmGlZCf3SeSJG6mV-pxbR9AgPyfyX3Zux_wtAmWMoFhZ-wbLBirVO3K_xI02grZinhVpC02srAr3QAmYc9SwyKOfYa1WFNBudzZWDqufRENDeGBOQ82Mcd2nmNJ-BvssZ0u_ybqCl5vpX5gAbyPP6UQw
https://www.facebook.com/joel.thoren.10?__tn__=K-y.g&eid=ARDRgVlIsICu4FS1AxafK_HlolSTNnX9sdKDDU-DxzaVsux1Yw3cRzoeCNMJJjbjmm6eOzJ06EkGdx4K&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAd-u6q1DaSNjBAM3B8kb8SPlOoiOpZM42n1nHCZ-vYGXbDgrVNHNnfCl0Va6a7sey5uw9K6NHdg2VTiOFGN8PvtmjaYdt83luL_wfTLNj8G-QuKEJ38eq6tz_zSaqfCVs7pgrE7WjTE9DIIgQMNBkNDb3p71H1uPrJqDly9DUjiVRLn_vDek2mg0Y4K5EGl4ALVdLZCHzTJNJsraxXL5uAwI5-ytYGS39Y0XtOlTtGIZEDpWI0yOtOgT5DvARct5vSRLW2YVaOaB4wJcw5Z3lNrgMpI9ORA4nfiMfoXmesaq4iJuHEiptjQfwjnhoPTziO4NZGyt45Thadt6D_OwdvCVArAAwEa8YL2jhSJPtAmGlZCf3SeSJG6mV-pxbR9AgPyfyX3Zux_wtAmWMoFhZ-wbLBirVO3K_xI02grZinhVpC02srAr3QAmYc9SwyKOfYa1WFNBudzZWDqufRENDeGBOQ82Mcd2nmNJ-BvssZ0u_ybqCl5vpX5gAbyPP6UQw
https://www.facebook.com/johnny.borg.73?__tn__=K-y.g&eid=ARAgjL_L9u6l4ebaQ405H5vp6iK5XQSCfE_DAChLV1R6zKXVJMxJ0PZzPF9z1OSzu5VESBHP54gXIvl8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAd-u6q1DaSNjBAM3B8kb8SPlOoiOpZM42n1nHCZ-vYGXbDgrVNHNnfCl0Va6a7sey5uw9K6NHdg2VTiOFGN8PvtmjaYdt83luL_wfTLNj8G-QuKEJ38eq6tz_zSaqfCVs7pgrE7WjTE9DIIgQMNBkNDb3p71H1uPrJqDly9DUjiVRLn_vDek2mg0Y4K5EGl4ALVdLZCHzTJNJsraxXL5uAwI5-ytYGS39Y0XtOlTtGIZEDpWI0yOtOgT5DvARct5vSRLW2YVaOaB4wJcw5Z3lNrgMpI9ORA4nfiMfoXmesaq4iJuHEiptjQfwjnhoPTziO4NZGyt45Thadt6D_OwdvCVArAAwEa8YL2jhSJPtAmGlZCf3SeSJG6mV-pxbR9AgPyfyX3Zux_wtAmWMoFhZ-wbLBirVO3K_xI02grZinhVpC02srAr3QAmYc9SwyKOfYa1WFNBudzZWDqufRENDeGBOQ82Mcd2nmNJ-BvssZ0u_ybqCl5vpX5gAbyPP6UQw


Söndagen gör sitt intåg och vi går runt och småplockar lite med bilen inför Michaels andra och sista 

race. 

Vädret är nu svalare, ”bara” 23-24 grader, nu ska det fajtas med Christoffers thundercar Mustang. 

Nu går starten sisådär men Michael lägger sig som tvåa precis bakom kofångaren på Christoffers 

thundercar. Michael följer med bra i några varv men inser att däcken inte klarar av tempot trots att 

det är svalare nu till race 2. 

Michael backar tillbaka och tar bilen bara med sig hem till mål på en hedrande 2 plats. 

Så en liten summering, bilen obstruerade lite men trots allt en bra tävlingshelg då både Michael och 

jag sänkte våra personbästa med 1,6 sekunder. Jag fick till två tredjeplatser och Michael en tredje 

och en andra plats. Bilen är hel, inget att laga, bara översyn till nästa race som är den 24-26 juli. Om 

Tegnells rekommendationer tillåter så ses vi väl på Kinnekulle och Raceweek då. 😁 

Nu sitter vi i racebussen på väg hem lagom utmattade efter en hel helg med strålande sol och 

Racing. 

Till sist ett stort tack till SSK och alla era underbara funktionärer och Falkenbergs motorklubb. 

     
 

I NSHC var dom 14 stycken och här bröt H&H Racing på 4 varvet tyvärr, 

 

  



Katrineholms Motorklubb 

 

Även TimeAttack-säsongen är igång på publikfria arenor. Klubbens Wankel-guru Gzon har luftat 

Mazdan 💪🏁 

 
Martin Gustavsson 

Racerapport från årets Mantorp tävling. 

Vårens ombyggnationer har gjort nytta, bilen har fått en ny splitter, front, skärmar, vinge och 

spakställ. 

På testdagen började vi med att justera in balansen på aeron och kunde då sätta 1.17.9 under sista 

passet, personbästa med nästan 2 sek. Tävlingsdagen började bra med en uppvärmning, sen i Q1 en 

bil i vägen så däcken blev övervarma men vi kunde i alla fall sätta en 1.17.9 även här. 

När vi skulle igång till Q2 ville bilen inte starta men gick igång då vi puttade igång den. Spänningen 

hoppade upp o ner och elservon gick på och av så det gick inte att köra någon bra tid. 

Vi fixade laddaren som glappade till finalen och batteriet markerade fulladdat, men när vi skulle ut 

så fanns det ingen ork i det ens till att slå på styrboxen så det blev ingen final. Däremot kom vi ut 

till superlapsen i King of Mantorp tack vare en lånad batteribooster, men spänningen hoppade rejält 

upp och ner vilket orsakade en skjuten bränslepumpssäkring och ingen bra tid. Men vi kom i mål på 

en glad 5e plats! Film från testdagen med gamla däck. Stort tack till alla i teamet för en bra insats! 

 

 

 

https://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb/?__tn__=kC-R&eid=ARBXEIovBNuOqA6sRpB6L7MT2x57dDrJJGgRnAvkuqdjS6ARsFAPYgQpuBQVp17GoSIAPphbE1UCs0MW&hc_ref=ARTol6FNORi6fHk65uHEooCSl9GPMBpcc1GYz59VTzkpTCbMOEXJujz4YActktGXelM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBNe9uZBxDg3JyhVuQcpwMI3DMZjAlhV5YZD72395WV1wetOFWjw6lCmazgkMKFIRAAxacwYX3w5xMOBWHK1J9Seh_DFJ45fii_4DBbPKTnw24SRRCcUWPAkLG-hB1wVbT0Uq8ZizJnwSdkxXRpD_x7cOnl3DAd0O_fSXF-AUksGrGLH4pK0UbitMpcrdCSNl4DF11FNDLS9tN4nFoF2b68X8sSrFOxoqEdxUcrOfRD0HMVVwy3O4-0ZvMxZiYXgDERFA4S6kbbRbdq90s9TnIkp0l_FjOetYy7zkV2Av8hkKKFKOLzeXm5c4EiTZIunyHYfGrU7E3B6K9VWB7IvX4fJeGmaajEoeU4GRWmrPRJNR2dw1IJrdwSu-FO9wHA2Bc
https://www.facebook.com/martin.gustavsson.5201?__tn__=CH-R&eid=ARB7ltpeOmLDoChHeKwq2-kpYRaJ0SZsVnVdY1F9wxfXR3JaK44eNUex-JV-rfIyHtrzMkt_RLVG5ErM&hc_ref=ARQD8DrKbcBLbAtvLUu7p0piY-I7qE5MH0N56u-6TJAFH6ewScYs0-kXGGCHvRnxmUk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBNe9uZBxDg3JyhVuQcpwMI3DMZjAlhV5YZD72395WV1wetOFWjw6lCmazgkMKFIRAAxacwYX3w5xMOBWHK1J9Seh_DFJ45fii_4DBbPKTnw24SRRCcUWPAkLG-hB1wVbT0Uq8ZizJnwSdkxXRpD_x7cOnl3DAd0O_fSXF-AUksGrGLH4pK0UbitMpcrdCSNl4DF11FNDLS9tN4nFoF2b68X8sSrFOxoqEdxUcrOfRD0HMVVwy3O4-0ZvMxZiYXgDERFA4S6kbbRbdq90s9TnIkp0l_FjOetYy7zkV2Av8hkKKFKOLzeXm5c4EiTZIunyHYfGrU7E3B6K9VWB7IvX4fJeGmaajEoeU4GRWmrPRJNR2dw1IJrdwSu-FO9wHA2Bc


När ni flyttar, kom ihåg att lämna er nya adress till klubben  
 

Adressen är: 
Katrineholms Motorklubb 
Lövåsvägen 18   

641 47 KATRINEHOLM 
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 utom i 

juli, klockan 18.00 vid Gokartbanan i Valla. 
 

DAM/TJEJ SEKTIONEN 
Första onsdagen i månaden har vi klubblokalen till förfogande på 
Lövåsvägen 18 Katrineholm. Idéer på vad vi ska göra? Kontaktperson är 

Madicken Swärdh.  
 

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 månadsmöte 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/kvalitet. 
 

Jackan är en svart ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd 
mot väta/vind. 

Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr. 

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! 

 
 

Surrskribent: Ove Björling / Redaktör: Karin Jonsson 
Ps! Karin är helt ny på detta med Surret och hon vill givetvis veta hur det tas emot av 

er medlemmar/läsare. Hör av er till oss, info@kmk.nu eller tyck till på ett klubbmöte. 
Ds! 

 

mailto:info@kmk.nu
http://www.kmk.nu/
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb
mailto:info@kmk.nu
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