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Hej Alla glada vänner

Nu har ytterligare ett år gått och när vi tittar tillbaka så kan vi vara stolta över vår 
motorklubb.
Vi har haft ett nästan likadant år som tidigare då det gäller våra tävlingar och de 
har ju gått bra som vanligt.
Vi har tävlat i många olika motorgrenar med skiftande resultat.
Jag ser med spänning framemot nästa år då vår nya satsning med Tjejgänget 
”Lippstick Racing”
Jag vill tacka alla som varit på något sett med och fixat på alla våra arrangemang, 
dock så har jag själv varit lite sämre i år.
Jag hoppas att alla hjälper till även nästa år så gott ni kan, alla kan göra någonting. 
Kom ihåg det.
Jag vill nämna vår Crister Nystrand för det otroliga jobb han gör då han driver fram denna klubb med bravur. 
Även om han har många som hjälper till så måste det finnas en idespruta. Han är guld värd.
Alla ni andra är också guld värda så tro inget annat.
Hoppas alla ni där ute får en trevlig och GOD JUL och ett trevligt Gott Nytt År. Så ses vi på Januaris 
månadsmöte.



Rally

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

RIKSPOKALEN ÖREBRO 7 OKTOBER
Det var sista deltävlingen i 1300 Rallycup och i VOC – serien och det kom 172 
startande och dom hade 3 sträckor. I Ungdomsklassen var dom 8 stycken och 
här bröt Josefine och Robert Björling på SS 1 efter en avåkning. Resan slutade 
med en sten i diket. Styrstaget, en fälg och stötfångaren trasiga.
I 1300 Rallycup var dom 16 stycken och här bröt Andreas och Tobias Abra-
hamsson på SS 3.
Gick inte hela vägen idag. Men parkera bra. Korv grillen tändes just. Växellåsras.

SLUTSTÄLLNING I 1300 RALLYCUP DÄR 33 STYCKEN TOG POÄNG
1. Robert Andersson   Eskilstuna MK 341,06
7. Andreas Abrahamsson  KMK   229,01
32. Anton Samuelsson   KMK    11,25
 
I Gr F var dom 5 stycken och här kom Sven Karlsson med Henrik 
Pedersen på en 4:e plats dom var 2,28,5 minuter efter.
I Gr E var dom 14 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med 
Linda Sjödin Flen.
Tråkigt som f*n!! Men men.. Tur det hände här och inte i Enköping på 
lördag.. Men haft super kul med bästa rallymorsan.
Hit men inte längre, upplevde på SS2 att bilen ville sladda onormalt i vänstersvängar genom att vi snurrade 
två gånger. Men vi åkte in till service och kollade efter eventuella fel men hittade inga. Bytte däck och satte på 
nya däck bak. Men på SS3 är det slutåkt då bromsoket lossnat.. #Rikspokalen
Här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Johan Eriksson Ludvika föråkare.
STOLPE UT... IGEN!
Rikspokalen blev tyvärr ingen lyckad avslutning på säsongen 2017.
De två första sträckorna flöt på utan några som helst problem och de tidigare tekniska 
bekymmer vi haft med varmgång osv var som bortblåsta efter besöket på Maptun i 
fredags.
Efter två lyckade sträckor på förmiddagen väntade 27 km långa ss3 som avslutning på 
dagen.
Tempot var bitvis riktigt bra men efter cirka 15 km är bromsarna obefintliga inför ett vägbyte höger.
När pedalen gick i botten försökte Johan att bromsa bilen med handbromsen för att släppa ut bilen på gärdet 
rakt fram i korsningen.
Däremot hade varken jag eller Johan räknat med att det var ett dike mellan vägen och gärdet.
När Johan märker diket trycker han istället för bromsen på gasen för att försöka hoppa över diket ut på gär-
det, vilket nästan går vägen.
Hade vi åkt hundkoja hade vi enkelt tagit oss över diket men en Saab 9-3 är dubbelt så lång så bakhjulen tog i 
dikeskanten och kastade bilen framlänges ut på diket.
Efter en liten tur på kofångaren slog bilen ner på diket och vi kunde med lite vilja ta oss upp på vägen igen.
Jag kastade mig ur bilen för att se om hjulen satt där de skulle och det gjorde dom så vi började sakta rulla 
mot målet på sträckan men inser snabbt att vi slagit av en drivaxel på högersida och därför nästan tappat all 
drivning på bilen.
i lyckades till slut hanka oss in till slutmålet med ömma ryggar och nackar och med en bil som sett bättre 
dagar.
Efter en snabb inspektion i slutmålet kan vi konstatera att drivaxel gått av, krökt bakaxel, sönderslaget stötd-
ämparinfästning i karossen vänster hjulhus bak, sönderslaggen framkofångare med mera med mera.. 



Detta var tyvärr inte den avslutningen vi önskat oss på säsongen 2017 som 
tyvärr mestadels bestått av tekniska bekymmer.
Nu vet jag inte riktigt när nästa tävling blir för egen del, men det hade varit 
skönt att avsluta säsongen med målflagg och ett gott resultat.

SOCK´NA RUNT KOLSVA 7 OKTOBER
Det var RM i Regularity och dom hade 67 kontroller på 7 sträckor och det 
kom 21 stycken och på 5:e plats kom Roger och Rose-Marie Andersson.    
 
FINALSPRINTEN ESKILSTUNA 8 OKTOBER
Det var finaltävlingen i Eskilstunas spritcup och det kom 108 startande och dom körde 1 sträcka 3 gånger och 
alla tider räknades. I Ungdomsrallyt var dom 5 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 5:e 
plats dom var 56,2 sekunder efter. I 4WD klassen var dom 16 stycken och här fick Ulf och Sally Pettersson 
bryta. Vi får bryta med trasig diff i andra rundan;( 
I B-förare 2WD var dom 16 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Johnny Kindmark på en 16:e plats 
dom var 38,3 sekunder efter.
I C-förare 2WD var dom 20 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med Stefan 
Andersson Västerås och dom blev 7:a och var 27,7 sekunder efter. 
Riktigt rolig dag i bilen och va så nära pallplats, men för mycket vilja i sista åket gjorde 
att vi missa och fick ta tallen. Tack Stefan för grym körning och att jag fick låna din 
högerstolen. Nya tag nästa helg när jag ska rasta min pansarvagn ! #pallenellertallen

Slutställning i cupen Ungdomsrally 11 stycken tog poäng.
1. Joakim Ellner Landberg  SMK Södermanland Volvo 240  94
4. Josefine Björling  KMK   Volvo 740  54

4WD klassen 32 stycken tog poäng
1. Ronnie Jakobsson  Kolsva MS  Mitsubishi Lanser 75
10. Ulf Pettersson  KMK   Mitsubishi Lanser 21

A-förare 2WD 31 stycken tog poäng
1. Kalle Barfeldt  KAK Stockholm Ford Fiesta  74
27. Tobias Carneling  KMK   Seat Ibiza    3

A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc 28 stycken tog poäng
1. Christian Granfors  Eskilstuna MK  Suzuki   80
21. Jimmy Kullander  KMK   Volvo 850    2

B-förare 2WD 30 stycken tog poäng
1. Kenneth Nilsson  Strängnäs AMS Ford Escort  91
21. Mikael Gustavsson  KMK   Volvo 240/Ford Fiesta   6
28. Lars Lindros  KMK   Opel Ascona    1

C-förare 2WD 48 stycken tog poäng.
1. Pontus Florin   Eskilstuna MK  Honda Civic  83
44. Leif Carneling  KMK   VW Golf    1

 C-förare Voc, Gr F och Gr N 0-1400 cc 37 stycken tog poäng
1. Adam Carlsson  SMK Nyköping Suzuki   70
28. Peter Fritz   KMK   Volvo 240    2

Gr E 43 stycken tog poäng
1. Jimmy Johansson  Åtvidabergs MK VW Golf  86
28. Kjell Hellman  KMK   VW Golf    2     



SUPERCUPEN 2018
13 januari  Finnskogavalsen Torsby
27 januari  Bergslagsrallyt  Bergslagsklubbarna Ludvika
10 februari  Vinterpokalen  Sandviken
10 mars  LBC - Ruschen Lima
26 maj   Götnerundan  Götne
11 augusti  Killingen  Kil
15 september  Varvloppet  Vara

1300 RALLYCUP 
20 januari  Skutskärsnatta  Skutskär
27 januari  Bergslagsrallyt  Bergslagsklubbarna Ludvika
10 februari  Örnskölden  Örnsköldsvik
10 mars  LBC - Ruschen Lima
14 april  Zabra-Rallyt  Nybro
19 maj   Rally Biltema  Karlstad
16 juni   Kopparsvängen Kopparberg
14 juli   Slottssprinten  Katrineholm
11 augusti  Killingen  Kil
1 september  EMK-Kannan  Eskilstuna
29 september  Rally Sigtuna  Sigtuna

JUBELEUMSSPRINTEN STRÄNGNÄS 21 OKTOBER
Det var en deltävling i 7-klubbars serien som kördes på Strängnäs Motorstadium dom körde 1 sträcka 3 
gånger och alla tider räknades. Det kom 45 stycken. I Gr e var dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna 
Olsson med Jonas Lindfors Eskilstuna och dom vann klassen med 5,7 sekunder GRATTIS.
Vi vann, klass-seger i dag ! Suveränt kört. Ledningen redan första åket... wohoooo  
I dag är vi bäst Jonas Lindfors

LÄNGBERGSSPRINTEN LINKÖPING 21 OKTOBER
Det var en deltävling i Östergötlands RS – serie och det kom 64 stycken 
och dom hade 3 sträckor, och dom körde också med 65 stycken Folkrace 
bilar och 13 stycken Crosscartar. I A-förare 2 WD var dom 10 stycken och 
här kom Tobias Carneling med Bengt Andersson på en 4: plats dom var 5,6 
Jag vägrar ju flyga till varmare länder då jag är flygrädd, men här var vi en bit 
ovanför marken i alla fall   säger Bengt .

MARKNADSNATTA SKÄNNINGE 28 OKTOBER
Det var finaltävlingen i Svenska Rallycupen och det kom175 stycken och dom hade 6 sträckor. I 4WD klassen 
var dom 24 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Felicia Grundtman Eskilstuna på en 14:e plats 
dom var 3,05,0 minuter efter.

I lördags så körde vi säsongsavslutnings tävling i Skänninge.
Tyvärr så kunde inte Viktor följa med men han fick en värdig ersättare. 
Jag fick med mig Felicia och då passade vi även på att åka med noter.
Sträckorna flöt på bra hela dagen och de känns bättre för varje meter med 
Subarun. 
Vi slutade på 14 plats av alla 4wd och 3 i klassen. Tyvärr tappade vi andra plat-
sen på sista sträckan.
Nu ska bilen få en rejäl översyn i vinter så laddar vi inför nästa år.
Tack Felicia för att du kunde hoppa in.
Foto: Charlie Ekström



 I A-förare 2WD var dom 31 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kristof-
fer Nordlund Nyköping på en 3:e plats dom var 8,8 sekunder efter och dom blev 
10:a totalt. I B-förare 2WD var dom 32 stycken och här kom Lars Lindros med 
Fredrik Karlsson Nora på en 25:e plats dom var 7,27,8 minuter efter men då har 
dom tappat ca 3,15 minuter på SS 4.

Slutställning i Svenska Rallycupen 4WD 63 stycken tog poäng.
1. Tobias Johansson  Ludvika MS  Mitsubishi Lanser 9 100
11. Emil Carlsson  KMK   Mitsubishi Lanser 9  26
12. Ulf Pettersson  KMK   Mitsubishi Lanser 7  23
26. Marcus Gerdåker  KMK   Mitsubishi Lanser 9  11
50. Kristoffer Gustavsson KMK   Subaru Imprezza   3

A-förare 2WD 98 stycken tog poäng.
1. Fredrik Eriksson  KMK   VW Golf   109
53. Thobias Wahlström KMK   Ford Fiesta     4

B-förare 2WD 89 stycken tog poäng.
1. Albert Nordh  Ydre MK  Renault Twingo 106
28. Mikael Gustavsson  KMK   Volvo 240/Ford Fiesta  10
34. Lars Lindros  KMK   Opel Ascona    9

C-förare 2WD 59 stycken tog poäng.
1. Hampus Jakobsson  SMK Nyköping Volvo 240  102
19. Kristoffer Gustavsson KMK   Volvo 240   12
22. Rasmus Carlsson  KMK   Volvo 240   11
 
A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc 60 stycken tog poäng.
1. Lukas Kindgren  Åtvidabergs MK Volvo 940  105
51. Sven Karlsson  KMK   Volvo 240      3
 
C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc 62 stycken tog poäng.
1. Daniel Dannevall  Värmdö MK  Volvo 940   90
37. Claes Claesson  KMK   Volvo 240    5

Ungdomsrally 15 stycken tog poäng.
1. Joakim Ellner Landberg  SMK Södermanland Volvo 240   87
9. Josefine Björling  KMK   Volvo 740   16

VIOLENSPRINTEN STRÄNGNÄS 4 NOVEMBER
Det var sista deltävlingen i 7-klubbars serien och dom körde på Strängnäs motorstadium och det kom 39 
stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och alla tider räknades. I Grupp E var dom 5 stycke och här åkte 
Kartläsaren Jonna Olsson med Jonas Lindfors Eskilstuna och dom vann klassen med 10,8 sekunder  GRATTIS.

Vi slutar säsongen med klassvinst även i dag. Super kört Jonas Lindforsoch tack för jag återigen fick inta höger-
stolen, riktigt rolig dag i bilen. Nu laddar jag om för nästa års utmaningar. Tack alla som pushar och stötar så 
detta är möjligt .
Slutställning i 7-klubbarsserien C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc 30 stycken tog poäng
1.Rasmas Palm  Eskilstuna MK  Volvo 940  115
24. Jonna Olsson  KMK   Volvo 850      6

Tjejcupen 6 stycken tog poäng
1. Linda Sjölin   Flens MS  VW Golf   58
5. Jonna Olsson  KMK   Volvo 850    6



Rally SM reglementet 2018 presenterat, här är ändringarna.

 Under måndagen presenterade de gemensamma reglerna för 2018 års Rally SM, 
några justeringar och nyheter har tillkommit. Vi gör här en snabbt nedslag i de 
förändringar som gjorts - det fullständiga reglementet finns publicerat på Sven-
ska Bilsportförbundets hemsida. 

Första punkten som markeras i det nya dokumentet är att tävlande oavsett 
nationalitet kan tävla om SM och JSM.

När det kommer till klassindelningen så har det skett ett par förändringar, 
mångas förhoppning var att man skulle minska antalet klasser, men så blir 
inte fallet! Istället håller man fast vid sex SM klasser och det är bara bland de 
fyrhjulsdrivna som det sker ändring.

Junior SM fortsätter med Otrimmat och Trimmat - d.v.s. R2 bilarna samt R3 och 
grupp H. För senior SM håller man kvar vid fyra klasser, där Otrimmat och Trim-
mat 2wd enligt tidigare indelning.

Förändringen sker i fyrhjulsdrift där många trodde att den avsomnande Otrim-
made klassen skulle försvinna, antalet startande i årets klass har varit svalt - nu 
väljer SM gruppen att klassen istället blir Trimmat 4wd och innehåller bilar från 
R5, R4 och N4 klasserna - något som innebär att även de nya nationellt byggda R4 bilarna baserade på ett FIA 
kit, bilar som just nu testas fram för att vara tävlingsredo under 2018, väntas ingå i denna klass!
Resterande fyrhjulsdrivna bilar går i egen klass, klassen "4wd övriga" där Grupp A, 
WRC, Nationell Special, Super2000 och RRC bilar ingår.

Startordningen sker med en inbjudan R1 klass först, därefter följer "Junior SM R2" 
och inspräng mellan juniorerna precis som i år är "Senior SM R2". Tredje klass ut är 
"Junior SM R3" där också de nationella bilarna ingår. 

Första bil med fyrhjulsdrift kommer i klassen "4WD övriga" med de äldre 
bilarna först. Som näst sista klass i tävlingarna kommer de modernaste bi-
larna, "SM R5". En klass där man kunnat ana intresse från importörer och där totalvinnaren återfinns! Allra 
sist i fältet kommer breddklassen "SM R3" där man till nästa år också kan se nybyggen på moderna karosser 
genom det nya grupp H reglementet.

Nästa punkt som fått en justering är Noter, arrangörens ska precis som tidigare tillhandahålla arrangörsnoter 
- men Notskrivare ska namnges i arrangörens inbjudan vilket tyder på att det är upp till varje arrangör att 
välja önskas notskrivare - fortsatt är det öppet för rekognosering!
Precis som i Brittiska Mästerskapet ger man nu möjlighet för en så kallad jokertävling - konceptet här är 1,5 
gånger sina inkörda poäng i denna tävling, en önskan om nyttjandet görs vid anmälan!

Samtidigt utökas poängskalan på powerstage, istället för de tre snabbaste ges nu de fem bästa chans till 
poäng. Sträckan behöver inte vara den sista i tävlingen, och endast tävlande som finns med i den slutgiltiga 
resultatlistan får också räkna poäng från sträckan.
Publicerad: 2017-10-24 21:12

emotorsport.se
Thomas Thunström körde hem den 
trimmade 4wd klassen i årets Rally 
SM - till nästa år går de moderna R5 
bilarna ihop med R4, N4 och startar 
som näst sista klass.

De äldre Mitsubishibilarna tillika 
WRC vagnarna går nu i egen klass 
2018 kallad 4wd övriga.

Junior SM ekipagen fortsätter att gå 
tidigt i fältet, Otrimmade klassen 
först ut av SM åkarna.



Svenska RallyCupen redo för 2018 - här är kalendern!

 Under helgen föll de sista pusselbitarna på plats inför Svenska 
RallyCupen 2018, vi kan inför den sjunde säsongen åter presen-
tera en stark kalender, sex välkända topparrangemang tar plats i 
nästa års säsong.

Vi bantar cupen och kör sex deltävlingar 2018 istället för årets 
sju, dels för att få en bättre spridning på datumen men också 
för att kunna fokusera och lägga mer kraft på de sex utvalda 
arrangörerna! Det blir åter en blandning av nya och gamla ar-
rangörer för cupen. Några har varit med sedan starten samtidigt 
som vi ser nya namn i kalendern.
- Vi fokuserar på att få en kalender med jämn spridning mellan 
tävlingarna datummässigt, vi vill ge de tävlande möjlighet att hinna 
komma väl förberedda. I år blev det stundom lite väl hektiskt för både tävlande och organisation, säger Cris-
ter Nystrand som lagt stort jobb i kalenderarbetet under hösten.

Cuporganisationen arbetar samtidigt för högtryck med helgens final, därefter fortgår arbetet kring den kom-
mande prisutdelningen i november samtidigt som vi sätter oss ned och utvärderar säsongen och spånar på 
idéer för 2018. Samtidigt ska också representanter för nästa års arrangörer samlas ihop med organisationen 
för att snacka ihop sig, dra upp riktlinjer och gemensamt klubba reglementet!
- Vi vill tacka de arrangörer som ansökt, vi har gått igenom alla ansökningar men tyvärr kan inte alla få plats, 
bland annat med datumkrockar, det är viktigt att vi får en jämn spridning och vi hoppas ni kommer tillbaka 
med nya ansökningar inför 2019, säger cuprepresentanten Conny Hansson.

Svenska RallyCupen 2018:
19/5: Rally Biltema, Carlstad RC.
16/6: Gästabudstrofén, SMK Nyköping.
04/8: Kullingstrofén, Kullings MS.
01/9: EMK-Kannan, Eskilstuna MK.

© Svenska RallyCupen.
Svenska RallyCupen går mot sjunde 
säsongen, här är 2018 års kalender!

SAFARI RALLYT KENYA 23 NOVEMBER 1 DECEMBER
En välpreparerad Porsche 911 för Jan Hagman och Christer Carlsson i årets 
Safari Rally.

I en egen inredd container skickade Riflex-teamet 
sin Porsche och reservdelar för någons vecka sedan 
containern målad av Hampus Carlsson. 

© Christer Carlsson.
Jan Hagman och Christer Carlsson 
rattar en Riflexröd Porsche 911 - för 
några veckor sedan skeppades bilen 
och reservdelar i continer till Kenya.

© Christer Carlsson.
Continern öppnad, bilen utrullad 
och redo för start.

© Christer Carlsson.
Under söndagen öppnade teamet 
upp sin container, packade service 
Jeeparna och luftade Porschen.



Co-driver Carlsson på plats för största äventyret, klassiska Safari Rallyt.  

 På torsdag startar East African Safari Classic Rally, där väntar ett nio dagar långt äventyr för de 36 startande 
bilarna. Det är då åtta tävlingsdagar och en inklämd vilo- och servicedag för att såväl tävlande som bilar ska 
klara av den tuffa banan.
Totalt handlar det om 166,5 mil specialsträckor som ska avverkas, de första 
85 milen avgörs de första fyra dagarna. Sedan väntar en dag för service in-
nan man tar tävlingen tillbaka mot basen i Mombasa, Kenya.

Årets upplaga bjuder på tre helsvenska ekipage, två går för Team Tidö och 
som tredje Svenskbil ut, med nummer 22 på dörrarna av sin Porsche ses Jan 
Hagman och Christer Carlsson, de åker Riflex Sports egna Porsche utrustad 
för Safari Rallyt!
Jan har kört tävlingen tidigare, men för co-driver Carlsson blir det första 
besöket i klassiska Safari Rallyt - teamet är sedan lördagen på plats i Mombasa.
- Det stämmer, det är första starten för mig nere i Safari Rallyt, säger den rutin-
erade och väl anlitade kartläsaren.

På plats väntar allt annat än en Svensk höst tävling med fyra mil special på fem sträckor - hur har förberedel-
ser gått inför tävlingen?
- Janne har tränat nästan varje dag och jag har försökt röra mig och träna extra mycket den senaste tiden, för 
att komma förberedd.
- Det gäller att vara beredd, första dagen är 31 mil transport och på det 21 mil special!

Du och Jan åkte Maroc Historic Rally tillsammans under våren, då i en Ford Escort MK2. Vad tror du blir 
största skillnaden mot då?
- Det är längden på sträckor och konditionen på vägarna som kommer skilja sig mest.

I Marocko var det Ford Escort, nu är det Riflex-teamets egna Porsche 911 med Safarispecifikation, har ni 
testat bilen tillsammans?
- Jag har bara suttit i bilen två gånger, men det blir ett test och shakedown på plats innan start. Jan har dock 
testat lite här hemma med bilen, allt är toppskick vad det gäller motor och växellåda, m.m.

Till skillnad från flera andra driver ni eget team till skillnad från de stora "hyrteamen". Hur ser det ut vid 
sidan om Jan och dig?

© Christer Carlsson.
Tankning av Porsche efter urlast-
ning från containern, förberedel-
serna rullar på inför veckans start.

- Ja, vi kör i helt eget team med fyra rutinerade mekaniker i form av Janne Westlund, Oscar Vöks, Sven-Erik 
Björk och Staffan Johansson. Teamet har hyrt två Jeepar på plats, i övrigt har vi egen container fylld med 
delar och förnödenheter.
- Det kommer bli helt galet! Vi ska åka på, ta oss runt, ha kul och visa upp Riflex Sport ordentligt, avslutar 
Christer som nu är på plats med teamet och förbereder sig inför tävlingen.



166 mil special på åtta dagar, världens tuffaste rally? 
 Starten av East African Safari Classic Rally närmar sig, åtta långa tävlingsdagar väntar och inom kort presen-
tera arrangören tävlingsbanan. Det talas om ett blött rally, mycket regn ska ha fallit i området för tävlingens 
rutt och mer väntar, något som kan ge omkastningar in i det sista på sträckorna. De tävlande fick redan idag 
känna på regnet, på service och startplatsen föll regnet under natten och morgonen.

Tävlingen tär på materialet, redan första dagen, på torsdag, avverkas 21mil specialsträcka tillsammans med 
31 mil transport. Längsta dagen är den andra med 27 mil special med då bara 26 mil transport.
Som tredje dag, på lördag körs den kortaste etappen där endast 13 mil specials ska köras - tio mil mer i 
transport. Dag fyra är sista dagen inför service och vilodagen, 24 mil special och 14 mil på transportsträckor 
väntar de tävlande. Totalt har man under de fyra första dagarna kört 85 mil special!
Efter en dag med vila och förberedelser inför avslutningen kan servicepersonalen få några extra timmars 
mekande, men tiden är begränsad för att även de ska få sig lite extra paus i ett tufft schema att följa rallykara-
vanen.
Den sjätte dagen, första för andra halvan av tävlingen går med 22 mil special, 15,5 efterföljande dag och totalt 
34 mil transport. Näst sista etappen blir tuff med 24,5 mil, tävlingens näst längsta dag! Som avslutningen 19,5 
mil på sista etappen in till Mombasa - de som kommer till målet har kört 166,5 mil specialsträcka och ytterli-
gare 160 mil transport!
Tre Svenskbilar till start - under onsdagen är det dags för officiell shakedown från arrangören - men redan nu 
har flera team testet på egen hand.
 
Hagman mitt i fältet.
18:e bil av de totalt 30 är Jan Hagman och Christer 
Carlsson i Riflex Sports teamets Porsche 911 som sköts 
och drivs av helsvenskt team. Allt har rullar på för 
Svenskbilen som är redo för start, sista förberedelserna 
under dagen har ägnats åt små fix och lite test av road-
book inkluderat anmälan och förarmöte.   

© McKlein / East African Safari 
Rally.
Ian Duncan körde fast ordentligt, 
från favorit om segern till en av de 
sist redan första dagen.

Blomqvist leder tufft Safari Rally, ingen till mål på 
ss1.
 Inledningen på East African Safari Classic Rally blev 
tuff, redan första dagen tvingades arrangören stryka 
och korta sträckor. Redan dagens första sträcka på 
90km vållade problem, anledningen att ingen kom till 
mål då det inte gick att passera en flod som svämmat över. Senaste tidens 
regnväder har ställt till det, bilar körde fast överallt i ler och vattenhål 
utefter sträckan, arrangörens "följebilar" fick jobba hårt för att hjälpa loss de 
tävlande, lika så lokalbefolkningen.
Dagens andra sträcka kunde genomföras men dagens kortare avslutning 
ströks.

Blomqvists rutin ger ledning.
Snabbast genom dagen var Stig Blomqvist och Mattias Adielsson som avverkade dagen på 98:53 minuter, Stig 
med all rutin från Safari har lärt hur man kör i de svåra förhållandena. Tvåa är Carl Tundo som kört 101:11 
minuter, då med 1:50 i prickar med sin Triumph TR7.

Bra fart på Samuelsson.
Baldev Singh Chager kör in som trea men då ännu fem minuter bakom, hårt jagad av Richard Jackson som 
körde upp sig från sin startposition. Ett annat ekipage som körde sig uppåt var Roger Samuelsson och Robin 
Friberg som ligger åtta totalt, knappt 15 minuter bakom Stig. Först som 23:a ses en av favoriterna, Ian Dun-
can i en Ford Capri som körde fast rejält under dagen och tappade tid, över 213 nyttjade minuter mot knappt 
100 för ledaren!



Tufft för Hagman, en timma i leran.
En 21:a plats för Jan Hagman och Christer Carlsson efter dagen, en tuff start där man körde fast flera gånger, 
co-driver Christer rapporterar.
- Första sträckan var 91km lång, vi åkte på bra tills vi hittade en 
"lerpöl deluxe" och fastnade där i närmare en timma. Sträckan blev 
senare struken då ingen nådde målgång på grund av allt vatten och 
lera.
- Andra sträckan var också nio mil. Startade lika bra, sen körde vi 
fast i ett hål igen, dock bara fem minuter. Senare fick vi punktering 
vänster bak, så vi fick stanna och byta. Blev en mycket lång dag, vi 
kom i mål nu vid 19- lokal tid och vi gick upp strax innan fem på 
morgonen!

En hård start med andra ord.
- Ja, nu mat och en dusch efter man stampat runt i vatten till knäna i över en 
timma vid första stoppet. Vid däckbytet lyckades jag också få hela handen full med avföring från nått av sa-
vannens djur! Nya tag i morgon bitti, första bil rullar ut klockan 05:30.

© Christer Carlsson.
Jan Hagman i väntan på starten av 
tävlingens andra sträcka.

Ny krävande dag väntar.
Tre sträckor på 27 mil ska köras under fredagen, sträckan Ol Donyo Sambu inleder på 10 mil. Mittensträckan 
Longido på 11,7 mil och som avslutning Amboseli Fence 1 på bara fem mil. 
Två platser upp för Hagman som är uppe som 20:e bil totalt, var 13:e på dagens sista. Problem i dammet ba-
kom långsammare och en punktering har kostat tid under dagen. 
Hagman kör på.
21:a totalt är Jan Hagman och Christer Carlsson, svenskekipaget kämpar på i sitt eget tempo, var som bäst 
13:e på en av dagens sträckor. 
Tappat under dagen har Jan Hagman och Christer Carlsson gjort, de ligger preliminärt 25:a totalt med sin 
Porsche då de bröt den sista specialsträckan.
För Jan Hagman och Christer Carlsson slutade färden på dagens andra sträcka, men bilen är på serviceplat-
sen och imorgon ska det mekas.
- En bra första sträcka, rolig och känd från tidigare tävlingar nedför berget. Men på andra kom vi på en 
2,5km lång raka, mitt på ett dike som var varnat, men jag missade det, höll höger och studsade av vägen. 
Fastnade i buskaget och kom inte loss. Oskar och Janne kom och fixade bilen, vi vände och åkte 12 mil på 
urdålig väg till kusten och vårt hotell. I morgon vilodag och sex timmar service på bilarna! Sen fyra dagar 
kvar! 
Under tisdagen väntar 21,7 mil på de tävlande, först ut på morgon är sträckan Amboni på behagliga 36km. 
Mitt på dagen start för Maguzoni sträckan som mäter 15,5 mil. Lugnare avslutning med 2,5 mil på Lunga 
Lunga sträckan. Det blir totalt 45 mil i tävlingsbilarna, i stort sett häftet transport och hälften special! 

Hagman och Carlsson kör på.
Jan Hagman och Christer Carlsson kämpar på, ny punktering under dagen men är 19:e totalt i egna teamets 
Porsche 911.
- Fem dagar avverkade, riktigt varmt med över 35 grader! Häftigt att köra både i Kenya och Tanzania och allt 
har fungerat utöver en pyspunka men vi tog i mål på det. Nöjda med dagen men det har gått hårt åt materia-
let, förklara Jan.

Kort sjätte etapp.
14 mil på tre sträckor, en av de kortaste dagarna i årets East African Safari Classic Rally, man öppnar upp 
med 81km långa Mwambungo och strax efter drar man mot Kwale på 35km. Redan vid lunchtid går sista 
sträckan till start, Gazi 1 på 26km. Efter onsdagen kvarstår två etapper och 43 mil special innan man tar mål-
gång i Mombasa efter åtta dagars tävlande. 



Lika stabil placering har Jan Hagman och Christer Carlsson som ligger på 19:e plats totalt, en del problem 
idag som Jan förklarar.
- Direkt på första sträckan märkte vi att vänster stötdämpare fram var helt slut, det small metall mot metall på 
sträckan som var 6 mil! Vi åkte bara sakta mot mål, en svår sträcka 
och 10 mil sämre transport! Vi bestämde att rallyt var över, men 
på väg mot etappmålet stannade vi till vid Tuthill gänget, nej inte 
bryta, vi har delar åt er!
- Våra mekaniker var klara att byta dämparna, då andra sträckan 
var struken han vi i tid till nästa sträcka där vi körde sakta igenom! 
Nu har vi skaffat nya delar runt om och byter i kväll! Dessa dela 
var vi lovade före tävlingen men gick inte att köpa då, men nu gick 
bättre.

Torsdagen är näst sista etappen, trots nära målet är det en lång dag. 24 mil special och 12 mil transport 
väntar. Första sträckan Gazi 2 på 12,6 mil inleder, fortsatt mot Samburu 2 på 9,1 mil och som avslutning på 
dagen 2,3 mil korta Mwamkurai 1. 

Upp som 17:e totalt för Jan Hagman och Christer Carlsson.
- Hård dag 9 mil på första, avbrott vid fast körning vissa stod 1,5 timma i lera och vatten vi kom igenom men 
gled ner i djupt dike, åkte sakta på ettan kunde inte göra något, ett 30-tal barn hjälpte oss mot 1000 skilling 
för mödan!
- Sista idag var en bra sträcka, mycket jobb på bilen i kväll med bland annat bärarmen höger bak. Blandat, 
damm och regn och varmt idag, en hård dag kvar, summera Jan som kör i egna Riflex Sports Porsche.

Målgång på fredag.
19 mil och tre sträckor under fredagen, tävlingens sista etapp. 10 mil mäter första sträckan Sokoke som följs 
upp av 6 mil på Maji Ya Chumvi 2. Som avslutning på dagen Mitongoni 2 på knappt 3 mil innan bilarna rul-
lar in till målrampen under eftermiddagen! 

Safari rallyt tog slut i dag på ett mkt otäckt sett på dagens första sträcka. 10 km i en vänster sväng stack de ut 
pinne som träffa vänster fram ruta o in i bilen. Pinnen klämde Jannes hand mot ratten. Nu är Janne på väg 
mot sjukan för att kolla upp den. Röntgen mm. En sena är skadad. Rally kan vara en farlig sport..

 Gren genom rutan, brutet finger för Hagman.
Sista dagen i det nio dagar långa äventyret slutade på sämsta sätt för Jan 
Hagman och Christer Carlsson, de jagade bara målgång men tvingades 
bryta på ett märkligt och otäckt vis! På dagens första av tre sträckor stack 
det ut en gren i en kurva, den slog in genom framrutan och träffade Jans 
hand så illa att de tvingades bryta, för Jan blev det besök på sjukhus för 
röntgen och kontroll.

- Ja det var en grövre gren kom in genom framrutan och slog mot min hand 
som vart illa tilltygad, åkte till sjukhus för att röntga det skadade fingret! Det visar sig varit brutet, men de 
fixar det på sjukhuset så vi kan åka hemåt imorgon, förklarar Jan.
Det blev maxtider för ekipaget på de två sista sträckorna, Jan, Christer och bilen var dock vid slutmålet och 
blir 23:e ekipage i den totala slutliga resultatlistan i ett av världens tuffaste rallyn 



Så kör Rallyklassikerna sina KRC/HRC serier 2018!
 Allt fler cuper, serier och arrangörer har bokat upp datum och tävlingar, vår kalender för 2018 fylls på för 
varje dag med nya tävlingar. Rallyklassikerna med egna Klassiska & Historiska Rallycuperna satsar på åtta 
deltävlingar under 2018.
De tre inledande på snö och is där man åker till Skutskär, Örnsköldsvik och Östersund för tävlande - den 
sistnämnda körs ihop med SM deltävlingen.
När våren kommer är det Nybro som åter får besök av gammelbilarna, månaden senare är man i Götene in-
nan det blir ett logiskt sommaruppehåll då många även vill köra Midnattssolsrallyt.
Hösten inleds den 1:a september med Strömkarlsrallyt i Trollhättan innan man åker till Sigtuna sista helgen i 
september, månaden senare final i Skänninge med Marknadsnatta.

Klassiska RallyCupen 2018;
» 20/01   Skutskärsratten.   Skutskärs MS. 
» 10/02  Örnskölden.    Örnsköldsviks MK. 
» 24-25/02  Östersund Winter Rally,  Historic. MK VMT Jämtland. 
» 14/04  Zabra Rallyt.    Nybro AC. 
» 26/05  Götenerundan.   Götene MK. 
» 01/09   Strömkarlsrallyt.   SMK Trollhättan. 
» 29/09   Rally Sigtuna.    Sigtuna RC. 
» 27/10   Marknadsnatta.   Västra Östergötlands MK. 

» Fullständig KRC/HRC kalender.
» Tävlingskalender 2018

17-11-29 David Arhusiander, 2017-års codriverstipendiat i Thomas Carlssons Minnesfond
26-årige David Arhusiander, tar steg för steg mot en codriverkarriär på toppnivå - med utlandsrace i sikte, 
där har vi 2017-års stipendiat i Thomas Carlssons Minnesfond. 

En minnesfond förvaltad av Katrineholms Motorklubb utser årligen ett stipendium till en ung och lovande 
codriver, lite av "Årets Codriver" i Rallysverige.
Denna gång går det till en ung men redan meriterad codriver tävlande för Jämtlands MK, en mycket uppskat-
tad kille i rallysverige med ett SM-silver och ett JSM-silver i sin karriär.

David är flitigt anlitad av många svenska rallyåkare/team, och beröms för att vara en mycket noggrann och 
grymt fokuserad teammedlem. Han är helt säkert sveriges mest beresta codriver, då han oftast har 60 mil eller 
mer till varje tävling, då han bor och jobbar i Östersund. Och för att ännu bättre kunna kombinera jobb och 
codriverdelen, så har från hösten ett eget företag/AB i Bygg o Kakelbranschen. Så inställningen är fullt fokus 
mot en bilsportkarriär. 
Sin bilsportkarriär började han hemma i Östersundstrakten, lite av en slump då han inte har några bilspor-
tare i familjen, och han börjar som kartläsare till Oskar och Anton Brorsson runt 2012/2013. Under 2014 sker 
samarbetet på mera fast basis med Anton Brorsson, under 2015 blir det JSM-tävlande med Patrik Adolfsson. 
Stora SM-lyftet sker under 2016 där han tillsammans med Anders Karlsson blir 2:a i SM otrimmat 4WD.
2017 blir det ytterligare JSM-framgångar då han i par med Emil Karlsson blir 2:a i JSM Trimmat, och han 
hinner även med att bli 2:a i Svenska Rallycupen med Isac Nordström.
- Oj vad häftigt, säger en klart överraskad David när vi når honom via telefon, - Fantastiskt roligt att bli upp-
märksammad med ett sådant pris, man är hedrad och smått chockad, men framför allt väldigt glad såklart 
avslutar David Arhusiander hemma i Östersund.
Han har fått omdömet som en väldigt noggrann, lugn, kunnig och mycket engagerad codriver som alltid har 
koll på läget i och utanför bilen. 2018 kommer att bli ett spännande år, när han nu kliver in som ordinarie co-
driver hos framtidslöftet Elias Lundberg, och där det då även står utlandsuppdrag och egna noter på schemat.

Vi önskar ett stort fortsatt lycka till. 



Rally förare/kartläsare, grund inkl L-ABC Kurs.
Plats: Katrineholms mks klubblokal Lövåsvägen 18 64147 Katrineholm.
Datum: 6/1 21/1 4/3 25/3 15/4 13/5.
Tid: kl 14-19.
Kostnad: 600kr betalas på plats kontant el swish inkl kursmaterial och fika.
Anmälan: Till saabrally@hotmail.se senast tre dagar före kurs start.
Kontakt: Robert, 0705397726

Så körs VOC serierna 2018.
 Under fredagen presenterade VOC organisationen bakom VOC Mekonomen Rally kalendern för sina tre 
serier 2018, den rikstäckande Sverigeserien med både vinter och barmarkstävlingar samt Vinterserien i norr 
och Sommarserien mer i söder. 

För Sverigeserien väntas åtta deltävlingar, i dagsläget saknas en arrangör för barmarksdelen av säsongen, den 
ska tillkomma inom kort och även ingå i SommarSerien. Serien inleds med dubbeltävling i Rally Finnskos-
valsen och avslutas i oktober med Rikspokalen.

Vinterserien körs över två helger, dubbla deltävlingar i Rally Finnskogsvalsen och första helgen i februari kör 
man lördagsetappen i SM tävlingen Rally Vännäs och styr på kvällen mot Stugun för Z-trofén som final.

Sommarserien inleds Violenrallyt i Flen och kommer innehålla fem tävlingar innan finalen i Eskilstuna med 
EMK Kannan den första september.

SverigeSerien 2018:
13/01 Rally Finnskogsvalsen / Fryksdalens Brunnsborrningsrallyt. MK Ratten.
13/01 Rally Finnskogsvalsen / Fryksdalens Brunnsborrningsrallyt. MK Ratten.
03/02 Rally Vännäs, VOC. Vännäs MK. 
19/05 Violen Rallyt. Flens MS. 
16/06 Dackefejden. Wäxjö MS. 
11/08 Killingen. Kils MK Bil. 
06/10 Rikspokalen. SMK Örebro. 

VinterSerien 2018:
13/01 Rally Finnskogsvalsen / Fryksdalens Brunnsborrningsrallyt. MK Ratten.
13/01 Rally Finnskogsvalsen / Fryksdalens Brunnsborrningsrallyt. MK Ratten.
03/02 Rally Vännäs, VOC. Vännäs MK. 
04/02 Z-Trofén. Stuguns MK. 

SommarSerien 2018:
19/05 Violen Rallyt. Flens MS. 
16/06 Dackefejden. Wäxjö MS. 
11/08 Killingen. Kils MK Bil. 
01/09 EMK-Kannan. Eskilstuna MK. 

Eskilstunas sprintserie i Gropen 2018.
7 april, 
10 maj, 
7 juni, 
20 oktober.



KARTING.
Ni får gärna skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com när ni åker om ni vill att jag ska skriva om er.

HÖSTRUSKET VÄSTERÅS 7 OKTOBER
Det var några KMK:are som åkte i Västerås och i Junior 60 var dom 11 stycken och här kom Noam Fältskog 
både i förfinalen och finalen på en 6:e plats. I Mini klasen var dom 24 stycken och i förfinalen kom Elias 
Swahn – Kienzle på en 5:e plats och på 21:a plats kom Gustav Ekroth men han bröt efter 4 varv. I finalen kom 
Elias på 10:e plats och Gustav kom på 15:e plats men han bröt efter 7 varv.

Höstrusket Mini Hälla Ring i Västerås 2017
Mini#4 Elias Swahn/Kienzle
Katrineholms MK
Hela tävlingsdagen täcktes av ett jämtjockt molntäcke som envist släppte ifrån sig ett evigt strilande regn som 
då och då ökade i intensitet.
Elias startade dagen med att sätta tidskvalets 9:e bästa tid med tiden 49,354 som sattes under kvalets nästa 
sista varv 1,457 sekunder efter snabbaste tiden satt av #43 Tim Jansson
Första kvalheatet blev ett riktigt tufft kvalheat där hela 9 tävlande tvingades bryta innan målflagg vilket satte 
alla fantastiska funktionärer i hårt arbetet. Ett kval där #4 Elias Swahn/Kienzle imponerade med att klättra 
hela 3 placeringar för att köra över mållinjen på 6:e plats.
Till andra kvalheatet hade 3 förare problem att ta sig till start 4:a förare tvingade avbryta innan målflagg. 
Även i detta kvalheat lyckades Elias klättra en placering för att köra in som åttonde förare över mållinjen.
Förfinalen fortsätter lika tufft som dagen har börjat med 3 förare som inte tar sig till start och 8:a förare som 
tvingas bryta fortsätter #4 Elias med att imponera i regnet och från en start plats i 4:e startruta tappar Elias en 
placering och kör in på en fin 5:e plats. Men i finalen kämpar Elias med farten och tappar 5 placeringar för att 
ta målflagg på 10:e plats. En riktigt fin placering i ett tufft race där hela 9 förare tvingats att bryta tävlingen.

ITALIEN 11 -15 OKTOBER
Granfors Karting har lagt till 2 nya foton —  på ROK CUP International Final 2017 
på SOUTH GARDA KARTING.
den 11 oktober kl. 14:55 · Lonato, Lombardy, Italy · 
Träningen inför den stora finalen är igång. Joel ska fightas med 165 förare från hela 
världen i helgen.  

Uppställning innan finalen! 
Joel startar från ruta 23 om 
några minuter.  

415 förare från 50 länder var med i ROK Finalen,
varav 164 förare i mini ROK som Joel körde!
Förberedelserna inför tävlingen gick bra med fart nog för att vara med i toppen, 

men så på tidskörningen hamnande Joel i "dålig" trafik och fick tyvärr nöja sig med en 58:e plats totalt inför 
kvalheaten. 
Joel körde bra i kvalheaten med en 6:e plats som bästa placering, tyvärr slutade ett av heaten i en startkrasch 
vilket gjorde att Joel föll i resultatlistan.

Trots startkraschen så tog han sig till en av finalerna på lördagen. I finalen körde Joel upp sig från en 23:e 
plats till en 16:e plats. 
En tuff och lärorik helg för Joel som i och med detta lämnar 60 cc klassen för att ta sig an större 125 cc kart 
nästa år. 
Tack GoldKart och Revolution Motorsport för möjligheten att göra detta Italien äventyr!



561 Joel Granfors

Joel sätter upp handen efter en 
kollition.

HISTORIK RACING BILDER FRÅN LINKÖPING

92 Ola Wendelin 35 Pontus Lehnberg

Folkrace
Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni 
åker.
Vill ni folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00

Vagnboksutförare.
Kontakta Kjell Hellman 070-3599977

TROLLÅSEN VINGÅKER 21 OKTOBER
Höstträning på Trollåsen  
Våra FR-juniorer laddar på bra  och Ch Book i sin nya Xtreem Kart
Kiosken o Grillen är igång.

Hampus Carlsson  
Dagen sluta så här



ALLHELGONARULLET ARBOGA 4 NOVEMBER
Det kom 128 stycken I tre klasser och I Junior klassen var dom 35 stycken och här kom Jonatan Sjöstedt på 
en 3:e plats I B-finalen GRATTIS, han kom I sina heat 5:a, 4:a och 1:a och fick 12 poäng.

LUCIARULLET ESKILSTUNA 10 DECEMBER
Det var sista folkracetävlingen för i år och det kom 69 stycken i 3 klasser. I Dam – Veteran klassen var dom 
13 stycken och här kom Sara Bergås på en 4:e plats i B-finalen GRATTIS hon kom i sina heat 3:a, 4:a och 
3:a och fick 11 poäng. I Senior klassen var dom 35 stycken och här kom Jimmy Kullander på en 18:e plats 
han kom i sina heat 3:a, 2:a och 5:a och fick 11 poäng och det krävdes 11 poäng för C-final med Jimmy hade 
sämre poäng i 3 omgången. I Junior klassen var dom 16 stycken och här kom Jonathan Sjöstedt på en 16:e 
plats och han kom i sina heat 5:a och sedan bröt han med problem med motorn och han fick 2 poäng och det 
krävdes 10 poäng för B-final.

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

SLUTSTÄLNING I ER-CUPEN DÄR 19 STYCKEN TOG POÄNG
1. Citrus Motorsport   BMW  387
12. DOD-Racing KMK   Volvo 240  245

SLUTSTÄLLNING MELLANSVENSKA LÅNGLOPPS SERIEN 48 TOG POÄNG
1. Blommenhof Racing  BMW M3  1735,9
30. Team SEV KMK   BMW E36  432,4

KLASSVIS 29 STYCKEN TOG POÄNG
1. Blommenhof Racing  BMW M3  1461
18. Team SEV KMK   BMW E36  432,4

MANTORPS CUPEN 43 STYCKEN TOG POÄNG
1. Team 86 Invite   Seat Super copa 864
31. Team SEV KMK   BMW E36  235

KNUTSTORP 7 OKTOBER
Det var sista deltävlingen I Legends cup och I Heat 1 kom Fredrik Egeland på en 6:e plats sedan framrutan 
immat igen. I Heat 2 kom han på 5:e plats sedan han kollederat i starten och då fick han ett snet framhjul han 
blev 7:a totalt i serien.

SLUTSTÄLLNING I LEGENDS CUP PRO DIVISION 26 STYCKEN TOG POÄNG.
1. Mikael Nyman   Karlskoga MF 230
7. Fredrik Egeland  KMK   97

LEGENDS CUP TEAM CHAMPIONSHIP 8 LAG.
1.Nyman Racing 1 Mikael Nyman Jonas Källström  380
3. Nyman Racing 2 Håkan Åberg Fredrik Egeland  306

MANTORP PARK 13 – 14 OKTOBER
Det var RM final för Långlopps serien dom olika seriena och det kom 39 stycken till start och dom körde ett 
6 timmars race och Team SEV kom på en 37:e plats och dom bröt efter 81 varv.



Dags att summera årets säsong i Legends Cup!

Klassen för våra Legendsbilar fortsatte växa till i år, med över 60 tävlande blev vi tvungna att dela upp oss i 
två klasser. Dessa kallas för ”Masters” och ”Pro”. Masters för förare över 40 år och nybörjare. Proklassen för 
de snabbaste förarna. Med min ålder på 25+ och ambition att tävla mot de snabbaste blev det att ställa upp i 
Pro!
Innan säsongen hade bil och motor renoverats, samt att jag fått tillbaka en helt ny motor från fjolårets motor-
ras. Jag kände mig redo och var laddad inför årets tävlingar.
Premiären kördes på Kinnekulle Ring, den bana jag kört mest på genom åren. Här började det perfekt då jag 
var snabbast av alla på den fria träningen. Precis det kvitto jag ville ha inför säsongen. 
En miss i kvalet gjorde att jag fick starta lite längre bak. Racet kördes i regn och jag körde hem en 4e och en 
5e plats. Lite missnöjd med placeringarna men väldigt nöjd med farten i bilen. Resten av säsongen skulle bli 
kul!
Vi fortsatte sedan på Gelleråsen där resultaten blev 6a och 7a, inte så mycket sämre resultat än innan, men nu 
fanns inte den fart i bilen som fanns på premiären. Nästa tävling skulle bli en av årets höjdpunkter, Solvalla 
tillsammans med STCC. Men här gick det ännu sämre trots idogt felsökande. Efter kvalet bestämde jag mig 
för att göra motorbyte. Mycket jobb inpå natten gav dessvärre ingen förbättring. Brutet första race efter en 
miss vid motorbytet samt en blygsam 14e plats i det andra.
Klart besviken över utvecklingen på säsongen. Farten fanns inte samtidigt som diverse småfel ställde till det. 
Tävlandet fortsatte på Mantorp Park och där på Mantorps långa raksträcka blev det tydligt att jag saknade det 
lilla extra som behövs. Jag krigade till mig 5e och 6e plats.
Efter Mantorp styrde vi kosan mot Finland och VM för Legend Cars. Innan denna tävling hade vi lokaliserat 
ett fel i förgasaren, så det var med viss förhoppning jag ställde upp i mitt första VM. Bilen gick helt okej och 
jag slapp småstrul under alla dagar i Finland. Det var flera roliga heat mot snabba Finnar. Finalen blev ett 
spännande race där jag var med och nosade på topp-3 men fick till slut nöja mig med en 6e plats, efter att ha 
tappat 5e bara några meter innan mål.
Nu återstod bara finalhelgen på Ring Knutstorp, i ett kallt och regnigt Skåne. Problem med sikten i första 
racet gjorde att jag inte kunde slåss med konkurrenterna runtomkring mig, en igenimmad vindruta höll mig 
tillbaka. I race 2 och årets sista race var sikten inget problem, men en smäll i starten gjorde att hjulen stod 
snett och sinkade framfarten. Trots diverse strul och endast 5e och 6e plats i årets sista tävlingar var det skönt 
att avsluta med en bättre känsla än jag haft under i princip hela året. 
Kan väl sammanfatta med att året började och slutade på samma sätt - bra fart men lite stolpe ut. 

Nu har racingen gått i ide. Vi får se om suget dyker upp efter nyår som det brukar göra.
Stort tack till alla som hjälpt till under året!
Med vänlig hälsning
Fredrik Egeland #39



SSK – SERIEN 2018
21-22 april  Testhelg  Kinnekulle
4-6 maj  SSK 1   Mantorp SSK
11-13 maj  RHK   Kinnekulle
25-27 maj  SSK 2   Kinnekulle SSK    SPVM
6-8 juli   SSK 3   Falkenberg SSK Västkustloppet
27-29 juli  Raseweek  Kinnekulle SSK
7-9 september  SSK 5   Gelleråsen SSK ER -cup NSHC
28-30 september SSK 6   Kinnekulle SSK
13-14 oktober  Mek o Sponsorhelg Kinnekulle 

NORDIC TIME ATTACK 2018
19-20 maj   Anderstorp
8-10 juni   Gelleråsen
?? augusti   Rudskogen Norge
31 august-2 september Kinnekulle Ring

SUPERMOTARD
Dennis Gustavsson kör supermotard för KMK.

Kör i instegsklassen open. Jag började köra i våras och spontananmälde mig till min första tävling i Örebro 
22 juli som slutade på en 4:e plats tror jag.
Min andra tävling i Södertälje 20 augusti kom jag på 2:a plats.
Nästa år kommer det att köras 8 tävlingar på 8 olika banor i Sverige datum för det är inte släppt ännu men det 
är ett nationellt grenmöte i slutet på November med mer info om kommande år.
Som sagt så vore det roligt att få in några fler i motardträsket så kan ni kontakta gustavssondennis@hotmail.
com 

SM 2018 SUPERMOTAD
12-13 maj  Gröndal Motorstadium  Eskilstuna
26-27 maj  Skogstorps motorbana  Kalmar
16-17 juni  Supermoto Race Park   Örebro
7-8 juli   Malmby Fairground   Strängnäs
21-22 juli  Borås Motorstadiom   Borås
18-19 augusti  Tuvängen Ring   Södertälje
8-9 september  Rättvik Gokartbana   Rättvik 
29-30 september Mittsverigebanan   Härnösand
För mer info finns https://www.facebook.com/supermotoab/ 
 
STCC-kalendern 2018
4-5 maj:   Ring Knutstorp
16-17 juni:   Anderstorp
7-8 juli:  Falkenberg
18-19 augusti:   Karlskoga
8-9 september:  Rudskogen, Norge
21-22 september:  Mantorp Park 
21-22 september:  Mantorp Park 



V8 Thunder Cars kalender 2018
4-5 maj   Ring Knutstorp
16-17 juni   Anderstorp
7-8 juli   Västkustloppet, Falkenberg
18-19 augusti   Kanonloppet, Karlskoga
1-2 september   Ahvenisto, Finland
21-22 september  Mantorp Park 

Preliminär kalender Porsche Carrera Cup Scandinavia 2018
4-5 maj:   Ring Knutstorp
19-20 maj:   Rudskogen, Norge
16-17 juni:   Anderstorp
TBA:    TBA
18-19 augusti:   Karlskoga
8-9 september:  Rudskogen, Norge
21-22 september:  Mantorp Park

LEGENDS CUP 2018
13 april  Press och testdag   Karlskoga
9 april        Kinnekulle Ring
26 maj        Karlskoga
9-10 juni Även Danska och Scandinavian Trophy Sturup
7-8 juli        Falkenberg
26 augusti       Mantorp
1-2 september  Ej i serien bara Scandinavian Trophy  Padborg Park
22-23 september      TBA

RHK 2018
21-22 april  Test Helg    Kinnekulle
11-13 maj  Historic Meeting   Kinnekulle
15-17 juni  Velodromloppet   Karlskoga
6-8 juli  Svensk Sportvagnsmeeting   Ring Knutstorp
24-26 augusti Nostalgia Racingdays Classic Car Show  Mantorp
14-16 september Falkenbergs Classic   Falkenberg

De Norska tävlingarna körs följande datum:
11-13 Mai  Våler
10-12 Aug  Rudskogen Asfalt Classic (Historisk Masters – NEZ)
1-2 Sep  Rudskogen Motorfestival
14-16 Sep  Våler
________________________________________

De Danska tävlingarna körs följande datum:
5-6 Mai J yllandsringen
2-3 Juni  Ring Knutstorp
25-26 Aug  Jyllandsringen
8-9 Sep  Ring Djursland
29-30 Sep  Ring Knutstorp
Andra Danska tävlingar för historisk racing som inte ingår i mästerskapet, men som 
är fina arrangemang även för oss svenskar:
25-27 Mai  Classic Race Aarhus (www.craa.dk)
3-5 Aug  Copenhagen GP (www.chgp.dk)
________________________________________



De Finska tävlingarna körs följande datum:
27-28 Maj  Kemora
1-2 Juli   Botnia Ring
17-19 Aug  HGR Ahvenisto (Finlands största race)
9-10 Sep   Motopark
 

ERCup kalender 2018
12 maj   Sturup Raceway
10 juni  Falkenbergs Motorbana, ihop med NSHC
11 augusti  Karlskoga Motorstadion, ihop med NSHC
9 september  Karlskoga Motorstadion, ihop med NSHC
29 september  Kinnekulle Ring
14 oktober  Mantorp Park RM, ihop med NSHC och MSLS

Prelminär Tävlingar under 2018

Lördagen 2 juni  Folkrace  Trollåsen
Lördagen 14 juli  Rally Slottssprinten Eriksberg
Fredagen 27 juli  Folkrace  Trollåsen
Lördagen 1 september  Folkrace  Trollåsen
Lördagen 29 september Rally   Gimmersta



NI SOM FLYTTAR

Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben när ni flyttar adressen: 
Katrineholms Motorklubb Lövåsvägen 18 641 47 Katrineholm Tele 073-081 83 84  eller E-post: info@kmk.nu

MÅNADSMÖTEN
Månadsmöten hålls SE HEMSIDAN Lövåsvägen 18 Katrineholm.

ARBETSGRUPP KARTING
Gokart sektionen månadsmöten hålls första söndagen i månaden klockan 18.00, utom i juli, vid Gokartbanan 
i Valla.

DAM/TJEJ SEKTIONEN
Första onsdagen i månaden har vi i klubblokalen till förfogande på Lövåsvägen 18  Katrineholm. Idéer på vad 
vi ska göra. Konkatperson är Jonna Olsson  mobil 072-7258889.

INTERNET
Kika in på Internet och titta på KMK:s hemsida under adress http://www.kmk.nu .
Även en ”Facebook -sida”.
www.facebook.com/katrineholms.motorklubb 

MOTORHISTORIKERNA
De har sitt månadsmöten första tisdagen i varje månad klockan 19.00 på Lövåsvägen 18 i Katrineholm.

Se hit alla klubbmedlemmar!
Nu har vi tagit fram nya klubbjackor och T-shirts av bra sort/kvalite`.
Jackan är i svart, en ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd mot väta/vind.
Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr.
Vill man ha eget namn tryckt under loggan på bröstet, så kostar det 30 kr hos F – N Textil (gamla OKQ8 – 
macken)
Mindre storlekar tas hem på beställning.
T-shirten är i 180 grams bomull och finns i rött och svart med vit logga/text.
De finns hemtagna i storlekar från 120 centilong upp till XXXL.
Priset är endast 30 kr styck!
Det går även att få loggan/text tryckt på andra kläder/väskor mm.
Kontakta F – N Textil (gamla OKQ8 macken).

Vill ni vara med på SMS-listan för aktuella utskick?
Skicka ert Mobilnummer till info@kmk.nu 
Eller till 070-65 55 840  (Obs, går bara att SMS:a till)

Surrskribent: Ove Björling
Redaktör: Anton Samuelsson


