
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var en glad och överraskad Linus som tog emot sitt pris på 

årsmötet. Mamma och pappa hade ”lurat med” honom dit. 

http://www.kmk.nu/ThCarlMinne.htm


Björkvik 2020-03-15 

 

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. 

I skrivande stund så är det lite svårt att planera för tävlingar och andra sammankomster då 

Regeringen, Folkhälsomyndigheten, Riksidrottsförbundet och Svenska Bilsportförbundet begränsar 

antalet deltagare till max 500 stycken. Allt detta på grund av den pandemi som utbrutit på grund av 

Covid-19 viruset. Det spelar 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 planerade arrangemang. 

Vad är det då för arrangemang som vi alla håller på att planera inför. Jo det är först en MKR-tävling i 

karting som ska genomföras på vår fina bana ute i Valla, den kommer att avgöras helgen den 24-25 

maj. Har du inget bättre för dig så kan vi lova en fartfylld helg med många tävlande ekipage. 

Nästa stora evenemang är Slottssprinten som kommer att ha sin bas vid Ericsbergs slott den 10-11 

juli. På fredagen kommer det att vara en lite mindre tävling med Rallycross bilar och Crosskart 

Xtréme som kör en kort sträcka under backreglementet. Här kommer det att gå åt mängder med 

funktionärer som håller uppsikt på sträckan så att den kan genomföras på ett säkert sätt. Dagen 

efter, alltså på lördagen den 11 juli kommer det istället att köras rally på många fina sträckor runt 

Katrineholm och Björkvik. 

Under Katrineholmsveckan kommer Bilsport on Tour att besöka Katrineholms MK och vi har fått en 

bra plats nere på stan där vi har möjlighet att visa upp vår sport. Har du ett tävlingsfordon som du vill 

visa upp så tar vi tacksamt emot det och ser fram emot din medverkan vid det arrangemanget. 

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. 

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 vilka sträckor som kommer att användas, men det finns några 

idéer på hur det ska kunna gå till. 

Eftersom det nu ser ut att bli en ganska fullspäckad motorsportsommar så hoppas jag att jag ser just 

dig som funktionär på så många av dessa arrangemang som möjligt, vi kommer även att behöva hjälp 

från närliggande klubbar vilket gör att vi får ställa upp och hjälpa dem vid deras tävlingar. 

Jag ser i alla fall fram emot en händelserik sommar och önskar er alla framgång vid erat eget 

tävlande. 

 

Jojo Axelsson 

 

Ordförande Katrineholms MK 

 

 



 

 

Alla KMK:are som vill hjälpa till kan gärna kontakta någon i tävlings-

ledningen så slipper vi sitta och ringa och be om hjälp. Vi har mycket 

annat ändå att göra med tävlingar. Ta gärna med någon och ju tidigare ni 

anmäler er till tävlingsledningen, desto bättre.   

 

 

 

OBSERVERA! 

Ny tid för styrelse- och månadsmöten är 18.30 

 

 

DATUM FÖR KOMMANDE TÄVLINGAR 

 

30 MAJ  GÄSTABUDSTROFEN, NYKÖPING  

HJÄLPA TILL PÅ EN STRÄCKA 

23 – 24 JUNI MKR SERIEN,  VALLA KARTINGBANA 

10 JULI   RALLYCROSS/CROSSKART TÄVLING, 

ERIKSBERG 

11 JULI   SLOTTSSPRINTEN, ERIKSBERG 

12 SEPTEMBER EMK – KANNAN, ESKILSTUNA  

HJÄLPA TILL PÅ EN STRÄCKA 

26 SEPTEMBER  RALLY GIMMERSTA, GIMMERSTA 

 

 

 

 

 

 

 



 

Banracing 

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

skriva om tävlingen som ni åker. 

 
 

Joakim Granfors 

 
Livet som far till en Racerförare: 

Jag något upprörd: Måste du köra så du kraschar när det bara är träning!? 

Joel: Vill du att jag ska köra saktare? 
-Nej, men du måste kanske inte ge allt på träning? 
-Du, ska jag köra riktigt fort så får du nog räkna med att det kan bli nån 

avåkning ibland! 

Och där slutade den diskussionen...😂 
 

 
 

   

 

      
 

 
 

   

En bild från årets första test. 

 

 

 

 
SÖNDAGEN DEN 19 JANUARI 

 

Granfors Racing 

 
Eftersom racesäsongen inte har börjat än så har jag preppat min virtuella 

Formel 3 bil med mina samarbetspartners loggor /Joel 
  

 

         

mailto:ove.bjorling@hotmail.com
https://www.facebook.com/joakim.granfors?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB5fqWaTJkGmxfZwY1JdCU1lfNAS47MF6ZT1f_REhHBoaxkNrArSg3zk-QWbF3srKdf2l1ue4XyyiP9&hc_ref=ARRbICOtDVkIQxU4vOP6NWaxEzi2H7XMfLo1i5Y6eV4RP_6HaD-XpKOJEsradWD8dPQ&fref=nf
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712184605469288&set=a.137657062922068&type=3&eid=ARCWKuPj18DDockDskVIy8kLXAZL-eqQ4ejQEwrauWHdDEIUxE8gk_Kly3zQMvrUna5Y6tLCEBf1_3_H
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2712184605469288&set=a.137657062922068&type=3&eid=ARCWKuPj18DDockDskVIy8kLXAZL-eqQ4ejQEwrauWHdDEIUxE8gk_Kly3zQMvrUna5Y6tLCEBf1_3_H
https://www.facebook.com/granforceRacing/?__tn__=kC-R&eid=ARA0QHX2_UeNLA_Ol50IXjeg8ED9LW2AfaHlTrqo95oJ4N8ihKqnwVjWVZdo5rInmrgT3NGiYKrswViN&hc_ref=ARSEK68_Ox0h9dJbTHQnOtHpWHArxuSxzbNqqwFGDbgyrYETgD4PvigG9LYxlDkqfmI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAwyX_CbGaJBF7uoiI-y_b833XzQ8C09-qykNMCQxsWRrPRYNPmtmrthDzgDXJIOvM130oVxB4r4uRfRCOu4YxNPTj90Cvc2cXxY2e_NIww883gnA2L1YCM9Khts9MXQinXtsIop_Rm7TcIgDQa5swJJH56YZFz3NQ_tXG0FDZ-B_2CPvlFx4oayc4DBZlS7BuHGHkkIPqud5VPkIiyCu28gmquFv514QAWZd4PIKVzBF8SM07naf9oZygfRq--WqVwZBGcPoisu3tMwSC5NpqIbb121d7qiA7RRmpD0EuEX-x6i7nAU2p3SF8HrzS5YjRGj3-Rt6u_lGJy2xTvCAQOROyD


 

TORSDAG DEN 13 FEBRUARI 
 

 
OE3 - Olle Erixon 

 

ARBETET BAKOM KULISSERNA! 

Trots tystnad på sidan så fortlöper arbetet inför säsongen 2020 med full 
fart bakom kulisserna och bilen har under vintern fått sig en rejäl översyn 

och renovering. 

Tiden från att ha stått som mer eller mindre tom rörhög för någon månad 
sedan till att nu stå färdig för foliering har gått fruktansvärt snabbt med 

hjälp av bilens förra ägare Christofer Karlsson som varit ansvarig för 
vinterservice samt underhåll. 
Många delar är nya och bytta men mycket är även renoverat för att om 

mindre än 2 månader vara startklart för säsongens första tester. 

Foliering av bilen kommer att ske inom den närmsta veckorna och 
leverans av folie samt dekor har EnglunDesign Dekaler stått för, stort 

tack Mats! 

På återhörande, 
Olle Erixon 

 
     

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARDzjICSz1icT2T7M2vLtAikSnuX3aon9g5eQRb-VJ6AtvSiS7HX4snGFrsS1JN8yj6GwzSjzXW9NjIK&hc_ref=ARSBxyhl9VhNeh5mzuyTgVJZtGfR4Q5kjVcd5T8bUldHvZlO91xh7rXKEHQnlyZQBG8&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAvhrsfpIlC9hpfCBcetBZ5tbGSgiY-rm7T2yAOO5GpXPVadt7yNYzSqhBDnbyUxez-8gvqVUehsrbU3IIqJQYS3AFd5yqVqQwikopIoB2MkKpORFQYlLyzzdmMfq0xGXkot20a9_0xAViMhqXoUQEuXQAKQ-jOrygyPLd_zy-AJNSt_VS-zvNWEic7-rhAmFynCRRGnLOV3tULjJvbr0AyKhLBCTZMubr0G01WHCy6YDM2-OMwUfEK7vKfVEH8W7lTo9ezLNdlmXzUTNRsweLjIoqEQlZHzscFys81-68qzFgpNa7-7TPSeyMTzyrOs_wH31eqGom3P58MUiqdmZM
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARCqA5HCoxPv1AUBCyuNroaZJ5fCXBs3izpJL9gqVTG5NOLv8tODeC89V0igYbEk7ha74-OgkIwFMznG&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvhrsfpIlC9hpfCBcetBZ5tbGSgiY-rm7T2yAOO5GpXPVadt7yNYzSqhBDnbyUxez-8gvqVUehsrbU3IIqJQYS3AFd5yqVqQwikopIoB2MkKpORFQYlLyzzdmMfq0xGXkot20a9_0xAViMhqXoUQEuXQAKQ-jOrygyPLd_zy-AJNSt_VS-zvNWEic7-rhAmFynCRRGnLOV3tULjJvbr0AyKhLBCTZMubr0G01WHCy6YDM2-OMwUfEK7vKfVEH8W7lTo9ezLNdlmXzUTNRsweLjIoqEQlZHzscFys81-68qzFgpNa7-7TPSeyMTzyrOs_wH31eqGom3P58MUiqdmZM
https://www.facebook.com/EnglunDesign/?__tn__=K-R&eid=ARAPv4F4JdxxzcFyhkSz8deNor-U72N8QPrG22tNUeatN_wQ31E8_lmL5JF6Q4nGiXywzW6-DZqbrVlZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvhrsfpIlC9hpfCBcetBZ5tbGSgiY-rm7T2yAOO5GpXPVadt7yNYzSqhBDnbyUxez-8gvqVUehsrbU3IIqJQYS3AFd5yqVqQwikopIoB2MkKpORFQYlLyzzdmMfq0xGXkot20a9_0xAViMhqXoUQEuXQAKQ-jOrygyPLd_zy-AJNSt_VS-zvNWEic7-rhAmFynCRRGnLOV3tULjJvbr0AyKhLBCTZMubr0G01WHCy6YDM2-OMwUfEK7vKfVEH8W7lTo9ezLNdlmXzUTNRsweLjIoqEQlZHzscFys81-68qzFgpNa7-7TPSeyMTzyrOs_wH31eqGom3P58MUiqdmZM
https://www.facebook.com/profile.php?id=556540818&__tn__=K-R&eid=ARCa2RqJ0xEc9vEm_8aLaX7_Z_RtjRpO1nuC5AdavSraWWWP89MO1kAEAOsXdLfi5v8nVTeJRMXUa_Lk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAvhrsfpIlC9hpfCBcetBZ5tbGSgiY-rm7T2yAOO5GpXPVadt7yNYzSqhBDnbyUxez-8gvqVUehsrbU3IIqJQYS3AFd5yqVqQwikopIoB2MkKpORFQYlLyzzdmMfq0xGXkot20a9_0xAViMhqXoUQEuXQAKQ-jOrygyPLd_zy-AJNSt_VS-zvNWEic7-rhAmFynCRRGnLOV3tULjJvbr0AyKhLBCTZMubr0G01WHCy6YDM2-OMwUfEK7vKfVEH8W7lTo9ezLNdlmXzUTNRsweLjIoqEQlZHzscFys81-68qzFgpNa7-7TPSeyMTzyrOs_wH31eqGom3P58MUiqdmZM


 
 
 

Mille Johansson Racing 
 

Så här kommer bilen att se ut den här säsongen👍🏻 blev riktigt snyggt. 

Fattas bara sponsorer sen är den klar. 
 
 

 

       
 

  

 

 

 
 

Rally 
 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni 

tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 

HÄLSINGERALLYT HASSELA 11 JANUARI 

 
Det var första deltävlingen i Klassiska cupen och det kom 86 tävlande. De 
hade 4 sträckor, det skulle vara fem men den första ströks. I Klass 6 1972 

– 75 var de 9 stycken och här bröt Gunnar Fredriksson med Sture 
Persson, Jämtlands MK, på första sträckan efter en avåkning.   
 

I Klass 9 1982 – 90 var de 4 stycken och här kom Ulf Pettersson med 
Andreas Ekström på en 3:e plats. De var 21,19,1 minuter efter men då 
har de åkt av på sista och skottat snö i ca 20,30 minut, plus att de fick 10 

transport prickar. 

 
 

https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARDLIicPGLpGkJ2BoM3HfO5KVTiGNSv-ZEY4bpqxRIIo9jsSEXvSMgnmiMmYwh0hTickIeivRhI10Idl&hc_ref=ARRalV69bU2ZM72gbKzsAY7mjwnos4aeConFLiKF2A2c_NUA2ilrQDXgQnQRf9b_BoQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDlDBNX2KyG-LeGkj04mg2fSemCVnzR1uarWgwcRaG7tZCsZK84pwlgdMyU8W4qpBJVer5SLuBaYygptd3kK75LS3NPNMGfxEhUnGgs1i3mLq42WA9iS2xS-r-dEzA8gewNf9vrHEpjsx-kKod3nzeZgacJt0UIaoV91ISWxDWf37NbhrdjLh-dSGgqkq95RvGTOL_wrwJSW3VoGpnpnufORBRnGyIYfwQvMonHtBjgj4tXDJdaI-55zCA_LZ_i63tkfLGQCEOUWQBO6gyZbqXjl36LMkFRqxbByP-ThsRw3n3hOPoQRwy5tnEID_A9puzFa1zkzQHPmTsqCWv29kYcEOBtGNG9RN7x5SDdFg-6yzoVa2JxfZCj93U


 
CaP Rallyteam 

 

Ligger två efter 3 ss en 3,2 mila kvar om vi får ordning på bilen, 
framvagnsproblem. 

   

  

Hemma igen efter hälsingerallyt, avslutar sista sträckan med att provköra 
dom nya spadarna Sima hade köpt😬 hamnar på tredje plats i klassen och 

får med några poäng in i klassiska Rallycupen.   
 

LÖRDAG DEN 18 JANUARI    
 

Rose-Marie Andersson känner sig 
i feststämning med Roger 
Andersson på Göransson Arena. 

 
RM-medaljer!😁 
Snart blir det galamiddag!  
 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CaP-Rallyteam-715452511846387/?__tn__=kC-R&eid=ARAnjJ-25tJkNCTqo5ehupRsbcN8NSBye8csT7UDj13Cc_BuIDEJjjorf_OYUMwfL3MM47_-7N8ZF2sz&hc_ref=ARSIDIRoQFvJNzhPWvu-qO428q8EGYBbiC5rL6NXCXBYHZkwWsTJGwRT0YjbyfvHxlE&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCt0jww3s6NXyQoQ_c1vlYWSnyUcNKQh8CsKVjjeHGZXV5MTCYIbYvPd7c8mo9JlTVtdvvWLCgrUM3BkNFUUazBw3so29RsvW5n1F-EjisOxrT6AGiEhNMqS3RtSN_JBGKXZ8B2B4jtmuuZhOTLlYw8CtKTrs4PAN5EBJj5U4SRMdes4nSt85hzPfTg9ZgeTEl846uElQkohhlIh6ofKY4CbXvejkqRi15FC3h6hRtiw0L1q8-xZsBRiIWnthpgJG3ghLJedqsO6lBDd-ZQ4OoAIf5oMbjfFsyhUTV8fq0FHD-XOi2rAqIzd2zmdA3kLck-FgR9zF6jys7EmrO9pnF9d2aUEw2P9-NDecm-Ar_a79Tb4MW2cQAB
https://www.facebook.com/roger.andersson.779642
https://www.facebook.com/roger.andersson.779642
https://www.facebook.com/goranssonarena/


 

 

SÖNDAGEN DEN 19 JANUARI 

 
 
En annan med Mitsubishi Mirage är Joachim Carlström, vad väntar hos 
dig? 

- Planerna är att åka hela SM-serien i trimmat 4WD Övriga samt diverse 
andra tävlingar när det finns tid. Ja, vi håller på att uppdatera Miragen till 
den "nya" klassen nu. 

 
Men det blir också byte i högerstolen. 
- Nytt är att Christer Carlsson kommer att läsa noterna åt mig. Jörgen 

Norman som åkt med mig sedan 1992 kommer dock hänga kvar i 
teamet. 
- Han blir kartläsare åt min son Filip Carlström som skall köra Suzuki i 

diverse tävlingar.  
 

   
 

 

 

 

REGULARITY TÄVLINGAR 2020 

 
30 Maj  Gruvrundan  Åtvidaberg 

7 Juni  Gärdesloppet Prins Bertil Memorial Gärdet Stockholm  
27 Juni  Säffle City Motor Challenge Säffle  

27 Juni  Möndals Tippen  Alingsås RM 
8 Augusti  Rally Killingen  Kil RM 

20 September Vänerrallyt   Lidköping RM 
3 Oktober  Mölndals Challenge  Mölndal 

17 Oktober  Ville Västgötaloppet  Arenatorp   

 

 

 

 

 



 

 

RALLY VÄNNÄS 28-29 FEBRUARI   

 
Det var första deltävlingen i SM och JSM och det kom 81 tävlande. De 
hade 11 sträckor. I Övriga 4WD var de 15 stycken och här kom 
kartläsaren Christer Carlsson med Joachim Carlström, Gullarbo, på en 

4:e plats. De var 2,24,5 minuter efter. GRATTIS till 15 SM-poäng. 
 
 

       
 
chrillerally Då är vi mål i @rallyvannas o @rallysm.se. Vi är nöjda med 
helgen, bilen har gått som en klocka och vi har haft en super trevlig helg i 

bilen ja och @joachim.carlstrom , det här kommer bli hur bra som helst till 
sommarn. Mycket Stort tack till Jörgen o Jörgen och Filip för toppen 
service och många skratt, utan er inget rally🙏🏻. 

Stort tack till @rallyjonna o Co för en superb markservice 👌 
#hthköksforumkalmar @dackproffsen  

 
 
I Otrimmat 2WD var de 14 stycken och här kom kartläsaren Magnus 

Nilsson med Kalle Gustavsson på en 9:e plats. De var 4,07,2 minuter 
efter. GRATTIS till 3 SM-poäng. I JSM kom de på 8:e plats och fick 6 
JSM-poäng. 

 
 
 
 

       
 

https://www.instagram.com/chrillerally/
https://www.instagram.com/rallyvannas/
https://www.instagram.com/rallysm.se/
https://www.instagram.com/joachim.carlstrom/
https://www.instagram.com/rallyjonna/
https://www.instagram.com/explore/tags/hthk%C3%B6ksforumkalmar/
https://www.instagram.com/dackproffsen/


 

Kalle Gustafsson Motorsport 

 
En händelserik och lärorik SM Premiär är nu över! 

Vi har kört på i vårt tempo som stod sig ganska okej, vi slutar på en 
9:onde plats. En liten avåkning på ss9 och kört ikapp bilen framför på 
ss11 sinkade oss lite men placeringen hade varit samma ändå. 

Nu laddar vi om för en grussäsong där vi hoppas att vi hänger med bättre 
så vi kan vara med och utmana toppen! 

 

 
 
 

  
I inbjudningsklassen R1 var de 14 stycken och här kom kartläsaren 
Tobias Abrahamsson med Jan–Erik Eriksson, Ludvika, på en 3:e 

plats de var 1,29,6 minut efter. 
 

Jan E Motorsport 
  
  
Vi blev 3 a i Vännäs . Härlig helg, kommer en liten summering så 

småningom. 
  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__tn__=kC-R&eid=ARCPPZvL5dp6SBfBjcJY9uOf-SXqyj9VMdsVAqSqE0g6XoMtTgXZcP3Hd9LEFucvzIS8psXkDSb0ioVN&hc_ref=ARSBamn9J8yeCs4wdqV3g_5eddVr6OOsnosNkN4YNELlV4pb3OnojeWwgEki7vZSl2k&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBfB4TB5PV_bSGkbaHkOJgqBDvSYb1UyugSqdlfUGWLnZ1bZUsgELRZZR5zarvputIbDBJxC0fpIjvbArSz8HjlQgBg2vrEmXc21WvBtjpeGiNJpw2dneCR95PzdR2zA6PuK-7bweyeJ9GszRuIeh4L4f3w4gqPzX_7jQHFinf3u0QkG2tcWHfq_c-zBr0axV3KjDn7-xjhzGQCS-JQNbc3kxZYzZ2Q-JJR5V6KTECyjBsYO0addPa77XC4EzNtKRbBxqzn8_e2kRwuSaU03xyv_VQpWqsmiuqzwUfyenGnJydsYteEuCl1A7QBg8T8wICqbgyghHFNUtWyTtldnBrGXLBnAbeLp9pENAmjjIt4DIAfYcVbow
https://www.facebook.com/Jan-E-Motorsport-737613482917157/?__xts__%5B0%5D=68.ARBoY3cJJBZhs8Ccr78Er7C75lFE8NWW9e5i-BVPXYdH4vHmu0WzJ_o4VM-iymm_4Jc37UXBc8mmTud1atGEXy5D379WEa5-0TAQAo8g8Nb6AP6JeReT8lMJMQvGeRXq8O8U3o-Bbd_yPfGyOSkI7XUZ4JwqLPJXJVstctPX3-F6THnXyknqhKf6e3S7Z_Xlp4h5ZP0aZM-7gIHDDTZpbiuDfiZfrUFMOTA4z_Z2yZe9sgCAZangyP-vyR_NxSQyRkyGinEHdKVbxtS03hhq5Ey_wCnpIEN45-0pZTDkDQiA_MfCgAlxa0mNr4dFA9iKcrPkaaGWfgbARajtBdonwkLO_g&__tn__=k%2AF&tn-str=k%2AF


 

LBC – RUSCHEN LIMA 7 MARS   
 

Det var en deltävling i Supercupen och 1300 Rally 

cup. De hade 4 sträckor och det kom 138 startande.  I 
1300 Rally cup var de 10 stycken och här kom 
kartläsaren Magnus Nilsson med Jan–Erik 

Eriksson, Ludvika, 2:a och de var 43,5 sekunder 
efter. 
 

Jan E Motorsport 

 
Grymt kul som alltid och åka i Lima. Vi slutade 2a idag efter lite strul med 

bromsar. Magnus Nilsson (silverminken) skötte noterna på ett 
exemplariskt sätt.   
 

I Super cupen framhjulsdrivet var de 26 stycken och här åkte kartläsaren 
Christer Carlsson med Niklas Hägg, Hudiksvall. De kom på 11:e plats 
och var 4,56,2 minuter efter, men då tappade de ca 4,30 på en avåkning, 

som resulterade i snöskottning, på SS1. 
 

  

 

 

Christer Carlsson är på Jan-Olas Bil. 

  
Då var årets LBC-Ruschen 2020 avklarad med inhoppet hos Niklas Hägg. 
Det var lite nya inställningar på bilen till dagens race, som skulle provas 

ut. SS1 gick bra ett par km, sen blev det in i vallkörning ❄️❄️tappa 
många minuter.. 
Bara glömma o köra vidare för att prova bilen, resterande sträckor SS 2,o 

3 gick bra och framför allt på SS 4 på 33 km gick det super bra. Det blir 
super bra i Sandviken o Boden denna månad som är kvar av 
vintersäsongen för Häggs Bildem Motorsport 

Super stort tack för mkt trevlig dag i bilen, det gick riktigt gött på sista 
Niklas. 
Stort tack Till Pucken O Göran Ericsson för servicen idag.   
 

 

 
 

https://www.facebook.com/Jan-E-Motorsport-737613482917157/?__tn__=kC-R&eid=ARBipeBB7rlC8QeoC_JodMZTgBsbnjDOYITf76g-P3tuvMW40moVVQnBidGbRRKM1AvCB3HH4O2SFPkj&hc_ref=ARRRjrOKacTw9oLSIsGiXOIR-3BayrP8hy056GQt4CP61YTOC88gVkiMda4B8GXAgGI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB1Hs7uQggLq9cgrwkurIZl4WVEfwoRXacxffxdj0Z0NDrB_VTxgjPdC6nov4XCzUnuzsqxlVMPCZH6Qthu5k5UBskPRbneahEqoOkQ5PsdAcn1lsZFpv47aYvwm4T6MVsZHA98vzxhLscLVA5fGy59oKNF-e7VB7XtzuufD6WhoyxVQs0Ff4I_nTLQNLVV8CvQKdsfVVbhl1AxDJRAYgQPcPZMczMSUR60oRpCczYflSDvb7VoM8ZF38QNh0VTwtW3BPBQ9tqWEleBRvRBHwRi-GFJrYGBNoeNPMZEUa-CP1Ei0R-QoIwzJAyD0HMmhD9Vz2WLl37YkYellgHfQna_6w
https://www.facebook.com/christer.carlsson.56?__tn__=lC-R&eid=ARAjqHDlj0W5CxRNTSLRjA1J5S3OFt9r0AfKUNQaIBqCYbWiVVXCg5X35rn_pzJ7BBGxP4DY1sGh9Bk2&hc_ref=ARQI8kSoWGSK8F0CIAAJc-buEe5MPJjnc22S3pv_bCyDSkOtqvp02uB6aETMbYrs1qY&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDJXlJEo573T30WKs81G8qtGDlPeqcs3mSDXP8GzCPZPbWqmX2iXLxcRaKaENXc8ZU7bJtcsa65zxjXAPrsqzD8pM0ntggeDQ2n2iDZl36AQCcuYLjo23M6rV3g3wZ-4CThRQ9WtOovQQn31D7-qLkV0d-G8vVptks4Z6un6j-mmFocLpBSdCZDBshOT3UIgGrD8lzEpeOziydzNlbVVesinaE6rk3UQJeS7ZzJ6ZMs83BWzkvEVtIBZZjsXjsrZzpAPBX-3HisRKHC8dCZbv51CG6r-boAvwzU
https://www.facebook.com/janolasbil/?__tn__=kC-R&eid=ARDr6ZV20Yfu8flNEEJiq04lOLAe9aXq68soaP8-JUshrSeFnNie_J1GObZth6mfa56iHBPnrmiVWXFO&hc_ref=ARQI8kSoWGSK8F0CIAAJc-buEe5MPJjnc22S3pv_bCyDSkOtqvp02uB6aETMbYrs1qY&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARDJXlJEo573T30WKs81G8qtGDlPeqcs3mSDXP8GzCPZPbWqmX2iXLxcRaKaENXc8ZU7bJtcsa65zxjXAPrsqzD8pM0ntggeDQ2n2iDZl36AQCcuYLjo23M6rV3g3wZ-4CThRQ9WtOovQQn31D7-qLkV0d-G8vVptks4Z6un6j-mmFocLpBSdCZDBshOT3UIgGrD8lzEpeOziydzNlbVVesinaE6rk3UQJeS7ZzJ6ZMs83BWzkvEVtIBZZjsXjsrZzpAPBX-3HisRKHC8dCZbv51CG6r-boAvwzU
https://www.facebook.com/events/1406509559529968/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=K-R&eid=ARAeu9idHDRVJDUTNyfK09jeSL6pNXcGaVIQdX9Fib2yN_35y6CrNUp400NaAsUo8mpqOdvdxvnV2uQD&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJXlJEo573T30WKs81G8qtGDlPeqcs3mSDXP8GzCPZPbWqmX2iXLxcRaKaENXc8ZU7bJtcsa65zxjXAPrsqzD8pM0ntggeDQ2n2iDZl36AQCcuYLjo23M6rV3g3wZ-4CThRQ9WtOovQQn31D7-qLkV0d-G8vVptks4Z6un6j-mmFocLpBSdCZDBshOT3UIgGrD8lzEpeOziydzNlbVVesinaE6rk3UQJeS7ZzJ6ZMs83BWzkvEVtIBZZjsXjsrZzpAPBX-3HisRKHC8dCZbv51CG6r-boAvwzU
https://www.facebook.com/niklas.hagg.5?__tn__=K-R&eid=ARAE0A-9WaBasLg1HtLlkEhccZHgOkw5hI_3v8jYvlBsW8Ht9InLbM4F48B-Y2lP8txBADo1qsQH8MPc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJXlJEo573T30WKs81G8qtGDlPeqcs3mSDXP8GzCPZPbWqmX2iXLxcRaKaENXc8ZU7bJtcsa65zxjXAPrsqzD8pM0ntggeDQ2n2iDZl36AQCcuYLjo23M6rV3g3wZ-4CThRQ9WtOovQQn31D7-qLkV0d-G8vVptks4Z6un6j-mmFocLpBSdCZDBshOT3UIgGrD8lzEpeOziydzNlbVVesinaE6rk3UQJeS7ZzJ6ZMs83BWzkvEVtIBZZjsXjsrZzpAPBX-3HisRKHC8dCZbv51CG6r-boAvwzU
https://www.facebook.com/haggsbildemmotorsport/?__tn__=K-R&eid=ARBJgkhbfHNJ6nKk3wJFDPmCPxMGRYE6tIidC1diuJ954m5Yncm-1aINhpEpyglzxKXFDDG3O87hOFJC&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJXlJEo573T30WKs81G8qtGDlPeqcs3mSDXP8GzCPZPbWqmX2iXLxcRaKaENXc8ZU7bJtcsa65zxjXAPrsqzD8pM0ntggeDQ2n2iDZl36AQCcuYLjo23M6rV3g3wZ-4CThRQ9WtOovQQn31D7-qLkV0d-G8vVptks4Z6un6j-mmFocLpBSdCZDBshOT3UIgGrD8lzEpeOziydzNlbVVesinaE6rk3UQJeS7ZzJ6ZMs83BWzkvEVtIBZZjsXjsrZzpAPBX-3HisRKHC8dCZbv51CG6r-boAvwzU
https://www.facebook.com/profile.php?id=100005264778834&__tn__=K-R&eid=ARAr6NUFcEYPw09EDZnIW_32PXy4Q31B9wgd19kh-LblxIJpP2HKfjFnFrtKr7IEDHeIt5b493VHNmZ-&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDJXlJEo573T30WKs81G8qtGDlPeqcs3mSDXP8GzCPZPbWqmX2iXLxcRaKaENXc8ZU7bJtcsa65zxjXAPrsqzD8pM0ntggeDQ2n2iDZl36AQCcuYLjo23M6rV3g3wZ-4CThRQ9WtOovQQn31D7-qLkV0d-G8vVptks4Z6un6j-mmFocLpBSdCZDBshOT3UIgGrD8lzEpeOziydzNlbVVesinaE6rk3UQJeS7ZzJ6ZMs83BWzkvEVtIBZZjsXjsrZzpAPBX-3HisRKHC8dCZbv51CG6r-boAvwzU


 
 

I Ungdomsrallyt var de 7 tävlande och här kom Madicken Swärdh med 
Leif Fredriksson på en 6:e plats. De var 12,23,4 minuter efter. 
  

 
Leif Fredriksson är på Restaurang Sixten Jernberg. 

 

Nu har vi avverkat ca 3 mil test med både avåkning och sladdar så nu har 
Madicken fått upp farten i skogen så nu lunch och sedan Tuss besiktning 
vi Tackar Motorsport4sale för lyft hjälpen 😀😀 

  

 Shakedown på fredagen  
 

rallyjakt Två sträckor kvar 4,5mil avklarad efter två snö vallar på första 
så hitta vi ett bra tempo på andra mycket svår kört många kvar i skogen 
men vi har superkul tillsammans ♥️♥️  
 

               
 

Leif Fredriksson 
  
Är så stolt över våran dotter klarar 9 mil ss i sin första rallytävling ♥️♥️♥️ 

 

    

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=lC-R&eid=ARDedCBhBy5zkg4DPFvZlR1pTnoe0iyA-9wHCRmIFTmnh3zF6Tl42OD_ko9z8crGIAZ9YEx8iuDbeHxt&hc_ref=ARSe3Knxtot7_Zwtlr-R7-wQjdcV_Sdic3nFW8taSL_JqgzD7cCJOYaUkmz90L54-68&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARC2piac6yZsCvDzqaxpmnESQL2hTAEe1W-Ky3E1F8ipMrDJXv4KhxAaxgLxRB-c027QAtoGEnTov7sWKIQad1HZ_xbu_92mJYKWLh9ZTik1LlyBFgvnON3bkgw12ddwpczc6OxvgWVq3aHs08w3ME1zsEiayyys3dLfXD4LpgQEuwe3667a2qc92KMr4Q1Q4Hhv0-CIzfhqZ6T3_arHrSdYyTmWMIWn73H9RxzJ1x3J3mHVqEDx1P0Z--LkTgD8SaB8C1GS0Oa6uy5ILMgGgz9CcLukCFfmxhQrZSy-rBnz
https://www.facebook.com/RestaurangSixten/?__tn__=kC-R&eid=ARCqCJH20-9ZHHDZ-lBEsfqJk80WgXEzqvqpLFQRdn8vD8raKa9j4n6rwJzwNoTxpfpRAq0AEYdsw1Zw&hc_ref=ARSe3Knxtot7_Zwtlr-R7-wQjdcV_Sdic3nFW8taSL_JqgzD7cCJOYaUkmz90L54-68&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARC2piac6yZsCvDzqaxpmnESQL2hTAEe1W-Ky3E1F8ipMrDJXv4KhxAaxgLxRB-c027QAtoGEnTov7sWKIQad1HZ_xbu_92mJYKWLh9ZTik1LlyBFgvnON3bkgw12ddwpczc6OxvgWVq3aHs08w3ME1zsEiayyys3dLfXD4LpgQEuwe3667a2qc92KMr4Q1Q4Hhv0-CIzfhqZ6T3_arHrSdYyTmWMIWn73H9RxzJ1x3J3mHVqEDx1P0Z--LkTgD8SaB8C1GS0Oa6uy5ILMgGgz9CcLukCFfmxhQrZSy-rBnz
https://www.instagram.com/rallyjakt/
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2Cd%2AF%2AF-R&eid=ARCepTXK8r8vCx2DRMGVwvlDAjcc68KSTkxIyeAolQFK3ysqfI8HvQLtWxZdGoNZNU2WY96xzauIbckA&tn-str=%2AF


 
Madicken Swärdh är med Leif Fredriksson. 

  

2020 ska bli mitt år! Nu sitter jag i bilen på väg hem från min första 
rallytävling, jag hade inte så höga förväntningar utan jag ville bara ta mig 
runt 4ss som sluta med 9mil. Det blev några upplevelser med snövallarna 

men som tur var behövde vi aldrig skotta😅 jag glömmer inte pappas ord 
på ss1 ”har du tagit mig hit får du ta mig härifrån” så det var bara att 

gasa och ha kul🤪 Jag vill tacka alla som har hört av sig och även dem som 
var ute och tog kort/filma på mig🤪 Jag vill även räcka ett stort tack till 
mina sponsorer som är med mig i min satsning!  
 
 

Här åkte Joel och Anton Bergqvist 
föråkare, som träning inför Hollands 
resan. 

 
   
 

 

 
ÖRNSKÖLDEN LÅNGVIKMON 7 MARS   

 
Det var en deltävling i Klassiska cupen och de hade 5 sträckor och det 

kom 68 tävlande. I Klass 6 var de 6 stycken och här vann Ulf 
Pettersson med Anderas Ekström klassen med 22,4 sekunder 
GRATTIS, och de blev 9:a totalt också. 

 
andreasekstroom Seger i örnskölden. 1:a i klassen och snabbaste 

appendix k bil💪🏻🤘🏻  
 

CaP Rallyteam 
 

Andra deltävlingen i klassiska Rallycupen avklarad i Örnsköldsvik, gick segrande 
därifrån, känns gött. Och snabbast av alla klassiska bilar. Kanonväder och 
kanonvägar. 

  

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/madicken.swardh?__tn__=lC-R&eid=ARACRxSeh6oE4lM3VDJqbJRLAlLVZGplxE2hnKkeqOcql8qbCgZRqltS7WGDwcp2TyV7izFXKRIYDXQ1&hc_ref=ART1hCfIQ8fnDbF76SjrFHkZu9mKL0f4RmoIXlUmcoSh_745L17dJ2-hpxOVK1EO0UE&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBW35RHHtQWZG3X-r1RNVWy0xR0VAIuM7BiuNOJ9gPdK7NtMbgWzYE-LZ-4sTm0LxkBMtYCrgKuWdJ4m0EoYpgGjj8yUBPFUggTvvo2KNnDd2NMIP6j1Q0x7YJ35L9r6hhq6Z0TY3Kal4qg2kueORdFh1yzCRgSc-6a54-nT12_y1GaW-mPpcAkfRXPpyxLWpzygBoTw1yLD4A3
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=lC-R&eid=ARCp22An7Hjosq-0zIdo0KyQT9cgwkuoCkBeCvPhO7wloPahBohTRqkjE4K_wcs54fU-oMgO-5XMshXO&hc_ref=ART1hCfIQ8fnDbF76SjrFHkZu9mKL0f4RmoIXlUmcoSh_745L17dJ2-hpxOVK1EO0UE&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBW35RHHtQWZG3X-r1RNVWy0xR0VAIuM7BiuNOJ9gPdK7NtMbgWzYE-LZ-4sTm0LxkBMtYCrgKuWdJ4m0EoYpgGjj8yUBPFUggTvvo2KNnDd2NMIP6j1Q0x7YJ35L9r6hhq6Z0TY3Kal4qg2kueORdFh1yzCRgSc-6a54-nT12_y1GaW-mPpcAkfRXPpyxLWpzygBoTw1yLD4A3
https://www.instagram.com/andreasekstroom/
https://www.facebook.com/CaP-Rallyteam-715452511846387/?__tn__=kC-R&eid=ARArFBnbboNrAHmQMGz-N3PM6x8r_19dXP4qZrnO4Yt53D7PT_XeOqfOw7LaqxxCtzQV1EurPbr-uGBz&hc_ref=ARRUnY9lThQ9oU0TgH7-qZr--qYh-icokFAU1jtZuoZn45MAc8Ob2s0W6Q7wuRDodbc&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARADdGXCd3CPFKlxTunFWhirF8K08yX7_47LAedZQcyFEV7enegsMgc357AZ0gA5v_2eU_XkYUFHtSYOrJPGXZe1PcuCU96ATFs7gWkp7Th334htalWPG6IPHLb9PnuvgWCDnqxiStVCGHRec_m1bvkrDpTR9S9OYoxuwhFP5c90ReAKK_kguQPeaTKY-usja8aUCOPki386mxzg3QYdaJFnXmWoplW2Tvu4KZVuF9qo0nNsdUsX7dlUmzl2Q1Ibesi_b3RvE8rR-DFm93aWWLIxk_ONF7u9s_GkG1-T8gCntSYNr6bTq9opLCmsKbqTRxODhxHQXRR1w06kCX9lMAIwZkVZREFVOZwRQkcO50WbY0GvPQ2q7WqY


 

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

Adressen är: 
 
Katrineholms Motorklubb 
Lövåsvägen 18   
641 47 KATRINEHOLM 

 

Tele: 073 – 081 83 84  
 
Eller E-post: info@kmk.nu 

 
 

MÅNADSMÖTEN 
Månadsmöten hålls, se hemsidan, på Lövåsvägen 18 Katrineholm. 

Andra platser meddelas på Facebook. 
 

ARBETSGRUPP KARTING 
Gokart sektionen, månadsmöten hålls första söndagen i månaden 

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. 
 
 

 
 

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


 

NÄSTA NUMMER JUNI 

 
 

 

 
 
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! 
 

Ps! Karin 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! 

 
 
 
        

Surrskribent: Ove Björling 
Redaktör: Karin Jonsson 
 
 

 
 

 

mailto:info@kmk.nu
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