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3-4 Juni  Historic Kart Meet   Valla

17 Juni   Mlimits cup Folkrace   Trollåsen Vingåker

8 Juli   Slottssprinten Svenska Rallycupen  Eriksberg Slott

28 Juli   Kvällstävling Folkrace   Trollåsen Vingåker

12-13 Augusti  Minimotor RM   Valla

19-20 Augusti  MKR – serien    Valla

9 September  Septemberracet Folkrace  Trollåsen Vingåker

30 September  Rally Gimmersta    Gimmersta Sätteri 

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

Hej all glada motorvänner 

Hoppas alla har eller har haft en bra semester, min tog slut väldigt fort.
Nu har vi avverkat några tävlingar och årets stora ”race” Slotts Sprinten blev ju en 
succè som vanligt trots att vädret blev så där. Stort tack till Crister och Leif med 
flera som gjort ett otroligt jobb.
Hoppas att alla kan och vill hjälpa till även i kommande aktiviteter.
Nu ser jag fram emot att följa era bravader på olika tävlingsbanor i alla olika gre-
nar.
Själv så har jag fått en sen 50 års kris och köpt motorcykel så vi får se vart de tar 
vägen men kul är det.
Jag vill säga till alla att det är en fröjd att va ordförande i en så aktiv klubb med 
både bra och duktiga ledare som tävlande.

Fortsätt glad sommar så hörs vi 
MHV
Micke Hellberg



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.

MKR SERIEN 2017

5. 5 -6 Augusti   Södertälje
6. 19 – 20 Augusti  Katrineholm 
7. 2 -3 September  Järfälla
8. 16 – 17 September  Rasbo

11-15 Juli  SM o RM  Kristianstad
27-30 Juni  EM   Kristianstad

KLIPPAN CUP 8-9 APRIL
Vilken härlig vårdag i Klippan! Första segern i Micro för Linus Granfors, efter att ha 
varit snabb hela dagen. Han kom 2:a i förfinalen och startade alltså 2:a i finalen. Det var 
en hård fight, men Linus vann.  GRATTIS.
I förfinalen kom Vincent Karlsson på en 17:e plats , och i finalen kom Vincent på en 
10:e plats.

I Junior 60 var dom 26 stycken och i förfinalen kom Joel Granfors på en 2:a plats efter 
12 varv, och Noah Eriksson kom på en 8:e plats, men i finalen som kördes över 20 varv 
kom Joel på en 4:e plats och Noah på en 6:e plats.

ÅSUM RING KRISTIANSTAD 22 APRIL
Det var första deltävlingen i SKCC och i Micro klassen var dom 30 stycken 
här kom Vincent Karlsson på en 12:e plats i förfinalen och i finalen bröt han 
efter 7 varv. I senior 125 var dom 34 stycken och här kom Tim Albertsson 
på en 27:e plats i förfinalen och i finalen bröt han på första varvet.

CHICKEN RACE RASBO 23 APRIL
Det var 5 KMK:are som åkte i Rasbo i helgen med fina resultat. I Mini klassen var dom 25 stycken och här 
kom Gustav Ekroth på en 24:e plats i förfinalen och han bröt finalen efter 7 varv. I Junior 125 var dom 23 
stycken och hör kom Johan Ekroth på en 18:e plats i förfinalen och i finalen bröt han efter 4 varv. I Micro 
klassen var dom 23 stycken och här vann Linus Granfors både förfinalen och finalen GRATTIS. I Junior 60 
var dom 14 stycken och här kom Joel Granfors 2:a i förfinalen och sedan vann han finalen GRATTIS. Här 
kom Noah Eriksson på en 3:e plats i förfinalen och sedan kom han 10:e i finalen efter en krock och bröt.

Vilken underbar och händelserik dag! Båda grabbarna vann i sina klasser.  Första dubbelsegern för teamet.
Aprilvädret bjöd på både sol, snö och hagel, som gjorde det hela än mer 
spännande.
Linus gjorde hat-trick med pole position, dagens snabbaste varvtid och 
seger. Han vann även samtliga körningar idag och var en värdig segrare.  
Joels väg till segern var lite rörigare. Han satte dagens snabbaste varvtid, 
men var även med i en krasch i första heatet. Sen gick det bara bättre 
och bättre och han slutade överst på prispallen.  Vi grattar också komp-
isen Axel Wadsten till segern i Mini.



AXMO RING JÖNKÖPING 29 – 30 APRIL
Det var andra deltävlingen i SKCC och i Senior 125 var dom 34 stycken och här kom Tim Albertsson på en 
19:e plats i finalen som kördes över 19 varv. I Micro klassen var dom 28 stycken och i förfinalen som kördes 
över 10 varv kom Vincent Karlsson på en 16:e plats och i finalen som kördes över 12 varv kom Vincent på 
16:e plats.

MAJPOLALEN VÄXJÖ 1 MAJ
Det var en tävling i Växjö och i Micro klassen var dom 18 stycken och här kom Vincent Karlsson på en 5:e 
plats i förfinalen och i finalen kom Vincent på en 6:e plats

LINKÖPING 6-7 MAJ
Det var första deltävlingen i MKR-serien som kördes i Linköping och i Cadetti klassen var dom 13 stycken 
och här åkte Dante Johansson. I Micro klassen var dom 33 stycken och i förfinalen vann Joel Granfors och 
på 3:e plats kom Vincent Karlsson och på 4:e plats kom Noam Fältskog. Men i finalen blev det lite andra 
placeringar här kom Noam Fältskog på en 3:e plats och på 4:e plats kom Linus Granfors och på 6:e plats kom 
Vincent Karlsson. I Mini klassen var dom 37 stycken och i Second Chance var dom 12 stycken och dom 5 
första fick åka förfinal och här kom Elias Swahn - Kienzle på en 4:e plats och på 6:e plats kom Gustav Ekroth. 
I förfinalen var dom 30 stycken och här kom Elias på en 28:e plats och i finalen kom Elias på en 19:e plats. I 
Junior 60 var dom 30 stycken och i förfinalen kom Noah Eriksson på en 5:e plats och Joel Granfors kom på 
6:e plats och på 24:e plats kom Mille Johansson. I finalen kom Joel Granfors på en 8:e plats och på 20:e plats 
kom Mille Johansson och på 22:a plats kom Noah Eriksson och han bröt efter 9 varv. I Junior 125 var dom 11 
stycken i Second Chance och här kom Johan Ekroth på en 10:e plats och han bröt efter 7 varv. I Senior 125 
var dom 30 stycken i förfinalen och här kom Tim Albertsson på en 8:e plats och i finalen kom Tim på en 16:e 
plats.

KARTING SPRING CUP GÖTEBORG 14 MAJ
I Junior 60 var dom 18 stycken och här åkte båda bröderna Granfors och Joel kom på en 5:e plats och Linus 
blev 12:a  och dom körde 16 varv.

Linus i startrutan före Joel i finalen!
Joel har haft en strulig dag, med ett brutet heat och ett tidstillägg på 10sek i det 
andra heatet. Det gav en 15:e plats inför finalen. Joel har varit bland de snab-
baste hela tiden, men resultaten har inte visat det. Han gjorde en fantastisk 
start och låg femma efter 2 kurvor och fortsatte klättra. Efter lite fighter om 3:e 
platsen, får han till slut nöja sig med en 5:e plats.
Linus har kört sin första tävling i den snabbare J60 klassen. Han har kört 
stabilt och bra hela dagen och hängde med bättre och bättre under dagen. I fi-
nalen var han uppe och nosade på nionde plats, och blev till slut 12:a. Jättebra 
gästspel i J60, men nästa tävling är det Micro som gäller igen.   

MKR ENKÖPING 20-21 MAJ
Det var andra deltävlingen i MKR-serien och i Cadetti klassen var dom 14 stycken och här åkte Dante Jo-
hansson.
MKR 2 Med Dante. Grym körning Nr one super stolt pappa

I Junior 125 var dom 23 stycken och här bröt Johan Ekroth i kvalet och kunde inte åka 
förfinalen eller finalen.

I Micro klassen var dom 32 stycken och i förfinalen vann Linus Granfors GRATTIS och på 
24:e plats kom Noam Fältskog och på 25:e plats kom Vincent Karlsson. I finalen vann Linus 
GRATTIS och på 9:e plats kom Noam och Vincent kom på 11:e plats. 



I Mini klassen var dom 28 stycken och i förfinalen kom Elias Swahn – Kienzle  på en 21: a plats och Gustav 
Ekroth kom på 28:e plats. I finalen kom Elias på en 23:e plats och Gustav 
kom på 28:e plats efter som han bröt efter 7 varv.

I Junior 60 var dom 26 stycken och i förfinalen kom Joel Granfors på en 3:e 
plats och Noah Eriksson kom på 5:e plats och Mille Johansson kom på 15:e 
plats. I finalen kom Joel på en 2:a plats och här kom Mille på 15:e plats och 
Noah kom på 24:e plats sedan han bröt på första varvet.

Idag var det Milles tur att köra MKR 2 i stenhårda klassen Junior 60. Tränin-
gen gick ok, Mille är fortfarande debutant man är det i tre tävlingar vilket gör att man får starta sist i kvalen, 
1a kvalet blev en avåkning och kunde inte fortsätta, kval två blev svår med avåkningen som minne. I förfina-
len gick det riktigt bra och Mille körde upp sig 9 placeringar , i Finalen blev det värre och gjorde flera om-
körningar men det var stenhårda fighter och här räckte inte rutinen till. Mille kom på 21 plats men tiderna är 
helt ok jämfört med toppen. Bra kämpat Mille vi lär oss lite varje tävling.

Glada grabbar efter finalen!  
Joel startade som trea i finalen, men tappade en placering i starten. Sen var det 
bara att börja jaga. Han körde helt fantastiskt och kom upp till andra plats, men 
efter den körning han bjöd på firar vi det som en seger.  

LIDKÖPING 25 MAJ
Det kom 13 stycken i Junior 60 och här vann Noah Eriksson klassen GRATTIS.

Kart Cup Väst, deltävling 2, igår i Lidköping.
Slutade med vinst. 
Efter tre brutna lopp (Chicken Race, krasch, MKR 1, hoppad kedja, MKR 2, eget misstag) så stämde det bät-
tre i går. 

MALMÖ 27 MAJ
I Micro klassen var dom 24 stycken och här åkte Vincent Karlsson
 Grym körning av Vincent idag ! 
Kvalade in som 3:a. I första heatet startade han trea och hade innespåret men det blev en lite för tuff fight 
i första svängen mellan honom och tvåan och båda kom ut bland de sista. Vincent körde upp sig och satte 
heatets snabbaste tid och slutade nia . I heat två kom kom han fyra och även i förfinalen . Det räckte inte hela 
vägen till en pall plats men han slutade på en fin fjärde plats och det är vi nöjda med SKCC3 Malmö #Bire-
lArt #Micro#VincentKarlsson#44  

1 JUNI
Joel har precis fått klart med att köra Mini ROK i Italien som officiell förare i Gold-
Kart’s team för resten av säsongen 2017!
Detta innebär att Joel åker ner över midsommarhelgen och testar för teamet i 
Garda, så det blir att ta med sill o potäter ner dit då  
Här på bilden med Joel Johansson i Garda!

MKR RÄTTVIK 3 – 4 JUNI
Det var tredje deltävlingen i MKR-serien som kördes i Rättvik och cadetti var dom 
9 stycken och här åkte Dante Johansson. I Micro klassen var dom 23 stycken och förfinalen vann Linus Gran-
fors GRATTIS och på 3:e plats kom Noam Fältskog och på 6:e plats kom Vincent Karlsson. I finalen kom 
Noam  på 3:e plats, och på 5:e plats kom Linus och på 9:e plats kom Vincent.



Joel kvalade in som 4:a i tidskörningen och kom på 4:e plats i båda heaten, men efter att ha fått en bestraffn-
ing för front fairing, fick han 7:e startruta i förfinalen. I förfinalen var han snabbast av alla och kom in på en 
3:e plats.
I finalen attackerade Joel direkt, men åkte av tillsammans med några till och var nere på en 7:e plats. Efter det 
satte han full fart och plockade placering efter placering. När det var två varv kvar körde han upp i ledningen 
och behöll den in i mål. Joel hade snabbaste varvtid även i finalen.  
Linus vann förfinalen överlägset med 2,5 sek. I finalen var det upptorkande bana och vi valde regnsetup, 
vilket inte föll väl ut och han fick nöja sig med en 5:e plats. Totalt gör detta att Linus fortfarande har en god 
ledning i MKR-serien.   Granfors Karting.
 
I Junior 60 var dom 24 stycken och här vann Noah Eriksson förfinalen GRATTIS och på 3:e plats kom Joel 
Granfors och på 23:e plats kom Mille Johansson. I Finalen vann Joel  GRATTIS och på 4:e plats kom Noah, 
och på 18:e plats kom Mille. 
Fin fart med vinster i tidskörning, kval och förfinal. Regn och uppehåll om vartannat. Banan torkade fortare 
än vi gissade i finalen. Blev en 4:e plats till slut. Tack för stödet ni som hjälper oss. Grattis alla vinnare och 
pristagare! Noah Eriksson Karting.

I Mini klassen var dom 28 stycken och i förfinalen kom Elias Swahn-Kienzle på en 23:e plats, och på 27:e 
plats kom Gustav Ekroth, och i finalen kom Elias på 23:e plats och Gustav kom på 24:e plats.
I Junior 125 var dom 25 stycken och i förfinalen kom Johan Ekroth på 23:e plats men han bröt efter 5 varv 
och i finalen kom Johan på 23:e plats och han bröt efter 6 varv.

HISTORIC KART MEET VALLA 3-4 JUNI
Det var Historic Kart Meet i helgen på Valla banan och det var ett 30 tal kartar som var där och körde.

SWEDISH KART FESTIVAL JÖNKÖPING 10-11 JUNI

I Micro klassen var dom 14 stycken och i förfinalen kom Vincent Karlsson på en 2:a plats och på 3:e plats 
kom Linus Granfors. I finalen kom Linus på en 3:e plats och Vincent bröt efter 7 varv och blev 14:e.

Raceday!   
Dagen började i torrt, men det har hunnit komma en skur och torkat upp igen. 
Linus kom 2:a i tidskörningen och har klarat av första heatet där han kom 4:a.
När Joel körde ut på tidskörningen var det torrt men började duggregna. Alla 
var lika förvirrade i depån, men torrdäck blev det och en 5:e plats. I första heatet 
bytte vi till torrdäck i sista sekund, fortfarande medan de andra körde ut. Joel 
hann ansluta och vann heatet efter grym körning. Tack till er som hjälpte oss med 
däcken.  

“Close but no cigar”!
Joel hade i Pole i förfinalen men en teknisk fadäs gjorde att han tappade 
kedjan på mastervarvet och fick ställa karten i gräset.
Så i finalen fick han starta sist (21:a), trots det kunde han med fantastisk 
körning ta en 2: plats .
Grattis även till Lucas och William till bra körning!
Linus har kört stabilt hela dagen men har inte riktigt varit i slagläge för 
seger, han körde in som trea i finalen .



MKR 4 SKÖVDE 17-18 JUNI
Det har varit en varm och solig dag, även om den började med en regnskur i morse.  
Tidskörningen var jämn och Linus kom 3:a, 0,07 sek efter ledaren. I heaten slutade han 4:a och 2:a, men far-
ten fanns inte riktigt där, så det skruvades en del i depån under dagen. Lite för mycket visade det sig, eftersom 
han i förfinalen hade ännu mindre fart och slutade 6:a. 
I finalen var självförtroendet inte på topp, även om farten fanns igen och Linus satte snabbaste varv. Han kom 
6:a även i finalen, men behåller ledningen i MKR-serien. Granfors Karting.

I Micro klassen var dom 28 stycken och i förfinalen kom Noam Fältskog på en fin 3:e plats, och Vincent 
Karlsson kom på en 5:e plats och  Linus Granfors kom på en 6:e plats. I finalen kom åter Noam på pallen det 
blev en 3:e plats. Här kom Linus på 6:e plats och Vincent kom på 7:e plats.

I Mini klassen var dom 28 stycken och i förfinalen kom Elias Swahn-Kienzle på en 16:e plats, och på en 23:e 
plats kom Gustav Ekroth. I finalen kom Elias på en 23:e plats och Gustav kom på 24:e plats.

I Junior 60 klassen var dom 21 stycken och här kom i förfinalen Joel Granfors på en 2:a plats och på 3:e plats 
kom Noah Eriksson. I finalen kom Joel på 2:a plats och Noah på 19:e plats för han bröt efter 1 varv.

En härlig dag i Skövde!  
Joel har varit med i toppen hela dagen och det har varit väldigt jämnt bland top 6. Joel lyckades leverera bra i 
heaten vilket gjorde att han fick starta i andra rutan i förfinalen. 
I förfinalen kunde Joel attackera och ledde större delen av racet, men blev efter en liten tabbe passerad av 
Sebastian Hedin och körde in som 2:a. 
I finalen kom Joel iväg som trea och kunde passera upp till andra plats, och låg sedan ca 0,5 sek efter Hedin 
hela loppet utan att kunna attackera. 
Vi gratulerar Sebastian Hedin till premiärsegern och Philip Victorsson till tredje platsen.    Granfors Karting.
Hälleforsnäs eget Force India var på plats i Skövde för MKR 4 i Söndags. 4:a i tidskörningen, 3:e startruta 
i förfinal och final. Fin fart i inledningen på finalen, sen stannade karten på 2:a varvet med förmodat elfel. 
Grattis alla vinnare och pristagare. Stort tack till er som stödjer och supportar oss! Noah Eriksson Karting

I Junior 125 var dom 23 stycken och här kom i förfinalen Johan Ekroth på 20:e plats efter att han bröt efter 9 
varv. I finalen kom Johan på en 21:a plats och han bröt efter 9 varv.

ITALIEN 23 JUNI – 2 JULI
Första träningsdagen med Gold Kart!  
Joel trivs jättebra med karten och har varit riktigt snabb under dagen. 
Han har även hunnit få nya vänner i teamkompisarna Valerio och Flavio, 
även fast de inte pratar samma språk. 
Vi passar även på att gratulera Joel på 12-årsdagen.  

Snart dags för race.  
Det finns livesändning av racet på www.
southgardakarting.it kl 11.10. 
Vi fick inte riktigt ut vad vi ville i tidskörningen, men startar ändå på 13:e plats 
i det enda (!) kvalheatet.

Nu är första tävlingen avklarad för nya teamet. I testerna på midsommarhelgen var Joel bland de snabbaste! 
När tävlingshelgen kom så blev det mer grepp i banan och vi tappade lite mot dom snabbaste, detta visste vi 
skulle bli en utmaning eftersom svenska banor inte har lika bra grepp som här nere. 
Trots en frontfaring bestraffning i heatet så kunde Joel ändå ta sig till final och köra in på en 21:a plats av 56 
startande i sin premiär med GoldKart!



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

BR STIGS RACET FINSPÅNG 22 APRIL
Det var en RS-tävling som kördes på folkracebanan och dom körde 1 sträcka 3 gånger och dom 2 bästa 
tiderna räknades. I Damklassen var dom 13 stycken och här kom Jonna Olsson på en 7:e plats hon var 24,98 
sekunder efter. På 10:e plats kom Sara Bergås hon var 37,81 sekunder efter. I seniorer framhjulsdrivet var 
dom 18 stycken och här kom Jimmy Kullander på en 13:e plats han var 15,47 sekunder efter. På 16:e plats 
kom Johan Bergås han var 47,66 sekunder efter i andra omgången körde han på en sten så bränslepumpen 
gick sönder så Sara och Johan kunde inte köra 3e omgången.

MLIMITCUP FINSPÅNG 29 APRIL
Det var första deltävlingen i Mlimitscup och det kom 115 startande och här åkte Junioren Jonatan Sjöstedt 
debutant.

BJÖRSHULTBANAN NYKÖPING 5 MAJ
Det var en kvällstävling och det kom 48 stycken, 44 i Senior klassen och 4 juniorer. I Senior klassen kom 
Jimmy Kullander på en 21:a plats han kom i sina heat 4:a, 3:a och 4:a och fick 10 poäng och det krävdes 15 
poäng för B-final. På 25:e plats kom Sara Bergås hon kom i sina heat 5:a, 2:a och 5:a och fick 9 poäng. På 27:e 
plats kom Standley Eriksson han kom i sina heat 5:a, 4:a och 4:a och fick 8 poäng.

DUNTEBERGET MOTALA 5-7 MAJ
Det var ett juniorläget och det lom 75 stycken och här åkte Jonatan Sjöstedt som debutant.

MALMBY 7 MAJ
Det blev en totalseger idag. Kul som tusan. Tack Crister Nystrand för lånet av kylarlocket.

ÅSA NISSE RACET VIMMERBY 13 -14 MAJ
Det var en tvådagars tävling och det kom 157 st på 3 klasser och i Mix klassen var dom 44 stycken och här 
kom Malvina Lagnetoft på en 30:e plats och hon kom i sina heat 3:a, 4:a, 4:a, 2:a, 5:a, Ej start och hon fick 
17 poäng och det krävdes 24 poäng för C-final. I Senior klassen var dom 102 stycken och här kom Daniel 
Wadman på 90:e plats han kom i sina heat 6:a, 5:a, 5:a, Bröt och Ej start, och fick 5 poäng och det krävdes 24 
poäng för D-final.

MILIMETS CUP NYKÖPING 20 MAJ
Det kom 136 stycken i 4 klasser och i seniorklassen var dom 71 stycken och här kom Patric Björling på en 
37:e plats han kom i sina heat 4:a, 4:a och 3:a och fick 10 poäng och det krävdes 15 poäng för C-final, men i 
andra heatet blev han vänd i starten. I Junior klassen var dom 26 stycken och här kom Jonatan Sjöstedt på en 
24:e plats han kom i sina heat Bröt, 3:a och bröt och fick 4:a poäng och det krävdes 12 poäng för B-final.

KRUTCUPEN 
Samuel Staveman har lite svårt att hålla hjulen i backen. Tävlingen rullar på 
men vi tappade ledningen efter att vä-framhjul ramlat av. 
Lite mekande i paus, än så länge håller bilen bra.. Men däcken tar det mer 
stryk.. 
Nu börjar Magnus Broman få upp farten, vi tappade en massa varv på konkur-
renterna men nu saknas det bara fem upp till ledning. 
En lite pokal bidde det, tror vi vann gruscupen men blev visst tvåa i STEC.. 



MAJFESTIVALEN HALLSBERG 27-28 MAJ
Det var en tvådagarstävling och det kom 210 startande i 3 klasser och i senior klassen var dom 124 stycken 
och här kom Patric Björling på en 63:e plats han kom i sina heat 5:a, 2:a, 1:a, 3:a och Bröt och fick 22 poäng 
och det krävdes 34 poäng för D-final, och i sista heatet blev han avknuffad i starten så både drivaxel och 
bärarm gick sönder.

NYKÖPING 10-11 JUNI
Det var en 2-dagars tävling och det kom 171 startande i 5 klasser och i Junior klassen var dom 24 stycken och 
här kom Jonatan Sjöstedt på en 22:a plats han kom i sina heat Bröt, 6:a, 5:a, Bröt och 4:a och fick 6 poäng och 
det krävdes 19 poäng för B-final. I seniorer framhjulsdrivet var dom 39 stycken och här kom Patric Björling 
på en 32:a plats han kom i sina heat 5:a, 1:a, 4:a, 5:a och Bröt och fick 14 poäng och det krävdes 23 poäng för 
C-final, i sista heatet gick övre bärarmen sönder så han bröt och sedan blev han av med bilen på bud.

TROLLÅSEN VINGÅKER 17 JUNI
Det var tredje deltävlingen i MLimits cup och det kom 117 startande i 4 klasser och det blev 313 bud på bilar 
och det var mycket folk som tittade och ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. I 
senior klassen var dom 56 stycken och här kom Jimmy Kullander på en 21:a plats han kom i sina heat 3:a,4:a 
och 2:a och fick 12 poäng och det krävdes 15 poäng för C-final. På 33:e plats kom Patric Björling han kom i 
sina heat 4:a, 1:a och bröt för Teknisk flagg när han låg i ledningen och fick 10 
poäng.

I Dam klassen var dom 18 stycken och här bröt Sara Bergeås.
Blev visst en rullning i första, hann köra typ ett halvt varv i första heatet idag då 
jag rullade.. den dödsångesten jag fick när jag hängde upp o ner var vidrig! Allt 
damm, grus o glassplitter! Fick verkligen panik där inne, jag skrek “släpp ut mig 
släpp Ut mig!!” O slog på rutan!  Funktionärerna va super bra och var snabbt 
på plats även om det kändes som en evighet.. Är verkligen öm överallt o de blir 
bara mer o mer.. 
vi får se när/om jag sätter mig i mazdan igen..
Tack o god natt!  
I Junior klassen var dom 26 stycken och här kom Jonathan Sjöstedt på en 19:e 
plats han kom i sina heat Bröt, 1:a, och Bröt och fick 7 poäng och det krävdes 
13 poäng för B-final. Här åkte Hampus Carlsson debutant och fullföljde.

KRUTCUPEN ARBOGA 17 JUNI
Blev en mycket bra dag, tredje segern på raken. 
 
MIDSOMMARRULLET ARBOGA 25 JUNI
Det kom 85 stycken i 3 klasser och i Dam-Veteran klassen var dom 24 stycken 
och här kom Jonna Olsson på en 2:a plats i B-finalen GRATTIS hon kom i sina 
heat 3:a, 2:a och 4:a och fick 12 poäng. På 18:e plats kom Sara Bergeås hon kom i 
sina heat 5:a, 4:a och 4:a och fick 8 poäng och det krävdes 9 poäng för C-final.
Varit iväg på tävling idag med bästa gänget som vanligt!  Extra tack till Jonna och Jimmy som drog dit mitt 
ekipage o donade med de sen tack till fam Wadman för skjutsen dit och allt stöd! Och självklart tack till 
Malvina Ingrid o standly för peppning! 
Vill gratulera Jonna oxå till en fin andraplats i B-finalen! Grymt rattat!!  
Himla kul att vara ute på banan igen! Blev 5-4-4... och bilen med hem! Sara Bergeås.
I Senior klassen var dom 48 stycken och här kom Jimmy Kullander på en 35:e plats han kom i sina heat 2:a, 
5:a och Svart Flagg och fick 7 poäng och det krävdes 13 poäng för C-final.
Söndagens folkracetävling innehöll blandade resultat bla blev det en svartflagg för mig i sista heatet .
Men kul va det , provade att åka på slicks för första gången någonsin  riktigt bra grepp .
Nu fortsätter jobbet med Mazdan i garaget för Semesterracet .
På återseende  
//Jimmy



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

KARLSKOGA 7 APRIL
Lennart Bohlin Team BR Motorsport hade bjudit in 9 stycken tjejer att prova på Legendsbilar och en av delta-
garna var Jonna Olsson.

KARLSKOGA 8 APRIL
Det var Testdag för Porsche bilar och här var Frank Århage och testade.

MANTORP 8 APRIL
Det var första deltävlingen i Mellan Svenska långlopps Serien och dom körde ett 8 timmars race och det kom 
36 stycken till start och här kom Team SEV på en 31:a plats och dom bröt efter ca 50 minuter och då hade 
dom åkt 32 varv och vinnaren åkte 295 varv. I klass 3 var dom 21 stycken och här kom Team SEV på 18:e 
plats, och i Mantorp Cup kom dom på 32:a plats.

KINNEKULLE RING 22-23 APRIL
Det var en testdag och DOD-Racing med Micke och Rille Eriksson var där och testade med sin Volvo 240 
från ER-cupen och det gick bra.

TIERP ARENA 29 APRIL – 1 MAJ
Tror inte en helg kan bli mycket bättre än så här. Fullt ös hela helgen #legend-
cars

Har haft en av dem bästa Racehelgerna någonsin på Tierp Aren i helgen!
Lånade ut min Legend till Jonna som rattade den med exellence!
Ihop med Hasse så ser jag en riktigt ljus framtid i Legends!
Och alla förarna som trotsade kylan att åka långt och få rejsa lite...!
Eller ja lite?
Så mycket bantid vi fått denna helg har aldrig hänt i modern racing!
Jätte Tack alla!  Jonna Olsson.

KNUTSTORP 5-6 MAJ
Det var första deltävlingen i SM i klass Swedish GT och i Race 1 var dom 11 stycken och här kom Erik 
Hjeltman på en 9:e plats han var 2 varv efter, och här bröt efter 16 varv Franck Århage. I Race 2 var dom 11 
stycken och här kom Franck Århage på en 8:e plats han var 1 varv efter och på 9:e plats kom Erik Hjältman 
han v ar 1 varv efter.

KINNEKULLE RING 13 MAJ
I Legends  heat 1 var dom 16 stycken och här blev Fredrik Egeland 5:a och dom körde 15 varv. I Heat 2 som 
kördes över 13 varv kom Fredrik på en 4:e plats.

Premiärhelg Legends Cup Kinnekulle Ring 13/5 
Efter en lång vinter då både bil och motor fått sig en genomgång var det äntligen dags för  Sveriges största 
racingklass att starta. Klassen har i år blivit ännu större, Legends Cup kör nu i två olika heat kallade *Masters 
där man samlat gentlemannaracers och rookies, samt *Pro där de snabbaste förarna gör upp. Jag kanske ser 
mig som en gentlemannaracer, men vill mäta mig mot de bästa varför jag kör i Pro! 
Fjolåret med ny bil gick inte som jag tänkt mig, men vid första testen visade jag att jag i år är att räkna med 
genom att ligga i topp. Även nu på Kinnekulle var jag topp-3 på de fria träningarna. 



 När kvalet går av stapeln har man i princip två varv på sig att sätta sin bästa tid. Så jag laddade på! Tyvärr lite 
för hårt, så jag sladdade för mycket varv ett, och kom sedan ikapp långsammare förare på varv två. Bästa tid 
blev nu aningen långsammare än på träningen, och en 5e startposition till race 1 var ett faktum. En liten mis-
sräkning men jag var iaf med där framme. 
Från femte startposition gjorde jag en kanonstart, genom “kvarnkurvan” passerade jag två konkurrenter och 
fortsatte jakten framåt! Efter ett par varv blev jag omkörd och var nere på fjärde plats. Men jag krigade på och 
tog mig upp på både tredje och andra plats. Låg nu precis bakom ledaren och kände att jag inte skulle ge mig 
utan fight. Med tre varv kvar sladdar jag dock av banan på oljespill från en konkurrent som fått motorras. 
Oljan var där redan från varv två, så jag har inget att skylla på. Jag ville lite för mkt där och då och placerade 
hjulen några cm fel. Upp på banan igen, nu på sjunde plats. Lyckades ta igen två placeringar och gick i mål på 
femte. Såklart besviken med placeringen. Men gläds ändå över att farten finns där, och att det var ett så kul 
race, (så länge jag slogs i toppen).
 Till race 2 hade regnet kommit till “Kullen”. Man startade i samma position som man kom i mål på. Från 
min femte position gjorde jag en repris på förra starten och rundade två konkurrenter. Till en början kände 
jag mig stark, och försökte verkligen ta mig förbi framförvarande. Utan att lyckas mer än för någon kort 
stund. Jag låg länge på tredje plats men fick på slutet se mig passerad. Jag hade inte fäste att hänga med de 
sista varven i blötan. Jag tog målflaggen på fjärde plats.  
Så en fjärde och en femte plats blev premiärhelgens facit. En tangering av förra årets bästa resultat för mig. 
Det känns ändå bra - jag hänger med dom snabbaste! Min teamchef, Micke Nyman visade klass och vann 
båda racen denna gång!
 Nästa tävling är i Karlskoga på Gelleråsen om två veckor, 27 maj, och då är det pallen som gäller!

MVH
Fredrik Egeland #39

STURUP 13 MAJ
Det var första racet i ER – cupen och det kom 14 bilar och här kom DOD-Racing med Micke och Rille Eriks-
son på en 3:e plats dom körde 232 varv och var 4 varv efter på 6 timmar.

LINKÖPING
Tack alla som gör detta möjligt! Den här motorsäsongen har blivit allt annat än 
vad jag tänkte i vintras, den har blivit så otroligt mycke bättre! Men va inte oroliga, 
nybyggda rallybilen ska också ut och luftas inom kort   Massa event med prova-på 
möjligheter för tjejer och juniorer kommer också! Så håll i hatten för nu blir de åka 
av, vilket år de redan har varit och kommer bli. 
Som alltid är du tjej och nyfiken på motorsport, tveka inte hör av dig. De är aldrig 
försent!!!
Team Legends of Sweden

Riktigt kul att presentera ännu en Legends förare med Rally i blodet!
Jonna Olsson från Katrineholm kommer till helgens STEC Race på Sviestad i 
Linköping i egen bil dessutom!
Lente Johansson får se upp nu och försöka försvara sina sandfållor...!  

MANTORP 20 MAJ
Det var en deltävling MSLS Långlopps cupen och det kom 33 stycken och dom körde ett 8 timmars lopp och 
Team SEV kom på en 21:a plats och dom var 77 varv efter.



ANDERSTORP 21 MAJ
Det var en deltävling i Time Attack både i SM och RM och i RM var dom 30 stycken och här kom Silver 
Haider på en 10:e plats. På 11:e plats kom Carl Svedenius. På 12.e plats kom Kasem Rahimzadeh. På 13:e 
plats kom Magnus Hedlund. På 17:e plats kom Philip Ahnstedt. På 20:e plats kom Pontus Eriksson. På 21:a 
plats kom Tony Eriksson. På 28:e plats Michael Stenqvist. 
I dom olika klasserna kom dom så här i Club var dom 12 stycken och här kom Silver Haider på en 4.e plats. 
På 7:e plats kom Pontus Eriksson. På 10:e plats kom Michael Stenqvist. 
I klass Club Challengo var dom 9 stycken och här kom Carl Svedenius på en 4:e plats. På 5:e plats kom Mag-
nus Hedlund. På 6:e plats kom Philip Ahnstedt. På 7:e plats kom Michael Stenvist.
 I klass Club GT var dom 9 stycken och här kom Kasem Rahimzadeh på en 4:e plats.

KARLSKOGA 27 MAJ
I Legends Pro var dom 20 stycken i Race 1 och här kom Fredrik Egeland på en 7:e plats och i Race 2 var dom 
23 stycken och här kom Fredrik på en 6:e plats.

Racehelg 2 - Legends Cup Gelleråsen
 
Denna gång var det dags för race på Gelleråsenbanan i Karlskoga. “Small Cars” kallades eventet denna gång. 
Ca. 50st Legendsbilar samsades i depån tillsammans med den danska klassen Aguila Cup och norska Short 
Cars. Alla bilar ungefär lika små, därav namnet Small Cars. Och publiken bjöds på många tighta race i hög-
sommarvärmen. Både bilar och förare skulle få jobba hårt denna helg.
 
Dagen började okej med en 6e plats på morgonens test. Redan nu märkte vi att värmen skulle bli en faktor att 
tänka på under dagen, både däck, bromsar och motor fick jobba hårt i värmen.
 
Dags för kval, och här gällde det att sätta snabbaste varv tidigt, innan däcken tappar fäste och motorn effekt. 
Men jag fick inte till några perfekta varv i början. 9e plats blev kvalresultatet.
 
I starten på race 1 plockade jag en plats och var nära att ta ännu en. Nu var det fullt race med många plac-
eringsbyten under de 5-6 första varven. Efter halva racet började det lugna ner sig lite, och jag fick från min 
nu 7e placering börja ta det lugnt dom sista varven, med en motor som gick lite för varm och en bromspedal 
som gick i botten ibland. Ett OK race, där jag åter visade att farten i racen är bättre än under kvalen.
Till race 2 blev det lite stressigt då vi behövde justera bromsbackar, lufta bromsarna, tanka, och ställa om 
tändningen på motorn innan det var dags. Men det gick!
 
Fick nu starta 7a och återigen knep jag en placering i starten. Var till en början av racet med i tätklungan. 
Men efter ett par varv var vi tre st som slogs om 6e plats. Denna lyckades jag till slut knipa. Försökte på slutet 
gå ikapp de 4 bilar som slogs om 2a platsen. Jag höll dock samma tempo som dem, men kom inte närmre. 
I mål som 6a. Skapligt nöjd med detta även om jag hade hoppats på att att slåss om pallen precis som vid 
premiären. 
 
Vann båda helgens race gjorde teamkompisen Jonas Källström före en annan teamkompis, premiärvinnaren 
Micke Nyman. Två tredjeplatser gick till den tidigare oslagbara Emil Persson från Karlskoga.
 
Mitt facit detta år är nu 4a, 5a, 6a, och 7a. Nästa race får det gärna bli 2a och 3a för att snygga till raden ännu 
mer! Då kör vi på Solvalla tillsammans med STCC. Så är det någon gång jag vill kliva upp på pallen är det nu!
 

MVH
Fredrik Egeland #39



KARLSKOGA 10-11 JUNI
Det var en deltävling i Time Attack och här var KMK med arrangör och ett stort tack till alla som var med 
och jobbade på tävlingen. I RM klassen var dom 29 stycken och här kom Silver Haider på en 9:e plats. På 13:e 
plats kom Philip Ahnstedt. På 16:e plats kom Pontus Eriksson. På 17:e plats kom Carl Svedenius. På 19:e plats 
kom Kasem Rahimzadeh. På 26:e plats kom både Tony Eriksson och Björn Jansson.
I dom olika klasserna kom dom så här Club var dom 8 stycken och i Top 8 kom Silver Haider på 3:e plats och 
Pontus Eriksson kom på 8:e plats och i finalen kom Silver Haider på en 3:e plats.
I Club Challenge var dom 11 stycken och i Top 8 kom Phillip Ahnstedt på en 5:e plats och på 6:e plats kom 
Carl Svedenius och utanför Top 8 kom Tony Eriksson på 9:e plats. I finalen kom Phillip Ahnstedt på en 4:e 
plats.
I Club GT var dom 10 stycken och i Top 8 kom Kasem Rahimzadeh på en 7:e plats och utanför Top 8 kom 
Björn Jansson på en 9:e plats. I finalen kom Kasem Rahimzadeh på en 5:e plats. 

MSLS SVISTAD LINKÖPING 17 JUNI
Det var en deltävling i MSLS 8 timmars tävling och det kom 25 stycken och här kom Team SEV på 24:e plats 
dom åkte 60 varv sen bröt dom och var 338 varv efter.

SOLVALLA 17 JUNI
Racehelg 3 - Legends Cup Solvalla
 
Från ett soligt Karlskoga till ett soligt Stockholm, Solvalla! Travbanan på Solvalla asfalteras en gång om året 
då STCC kör race i huvudstaden, denna gång hade dom bjudit in Sveriges största klass - Legends Cup! 
 
På fredagen fick vi chans att känna på den tillfälliga banan, men direkt märkte jag att bilen ej gick som den 
skulle. Motorn kändes slö och lät illa, till och med min största supporter, min dotter Senna, undrade varför 
min bil lät konstigt. Jag har en extramotor stående hemma i garaget. Så lillebror Anders fick agera budbil och 
hämta motorn. Sedan väntade några timmars mekande. När klockan slagit 01.00 var vi äntligen klara så vi 
kunde släcka lampan och gå till sängs?
 
Lördag förmiddag skulle vi köra race 1, och här fick jag starta på 15e plats. Det var resultatet från fredagens 
kvalpass. Med ny motor i hoppades jag nu på ett kul 
race med många omkörningar. Men jag hade svårt 
att få flyt. Gjorde en okej start, men missade sedan 
växlar lite då och då. Så jag kunde inte avancera 
som jag tänkt. Frustrerande. Gick i mål på plats 12 
och upptäckte då att motorn hängde snett. Ett mo-
torfäste hade lossat. Hade tagit fel bultar till just det 
fästet i nattmekandet kvällen innan.
 
Detta gick att åtgärda och nu var fokus på race 2. 
Återigen gjorde jag en okej start men snart nog 
hände något med gaspedalen. Jag kunde bara ge halv gas! Så från min ca 10e plats fick jag nu strida för att 
hålla folk bakom mig. Tappade ca en placering per varv, men tack vare manfall i racet blev det till slut en 14e 
plats. Lyfte på huven och fann att gaswiren hängde löst. Muttern som håller 
gasreglaget på plats hade släppt eller gängat upp sig. Om detta också var en 
miss i nattmekandet är oklart, men risken är väl stor…
Tävlingen som skulle bli årets höjdpunkt blev ett riktigt bottennapp. Nu 
blir det några veckors uppehåll med både semester och genomgång av 
motor(er) i legenden. Nästa tävling är vi tillbaka på Gelleråsen och då till-
sammans med STCC igen. Hoppas på chans till revansch! 
 
MVH
Fredrik Egeland #39



FALKENBERG 18 JUNI
Det var andra deltävlingen i ER-Cupen och det kom 15 stycken och här kom 
DOD-Racing på en 4:e plats dom var 17 varv efter.

Richard Eriksson Vi tog oss i mål på en 4:e plats som vi trots allt är nöjda 
med. Fronten är det minsta bekymret. Många 
bussningar mm som är totalt slut. Men vi har nu 
börjat skruva i garaget. Tävling igen den 2 juli i 
Mantorp. Bara att skruva.... “Påt” igen bara. Nästa 
tävling ska vi vinna.

Dom körde igenom en sandfålla så fronten blev lite dålig. 

MANTORP 2 JULI
Det var ett 6 timmars race för ER-cupen och NSHC och dom var 27 stycken och 
här kom DOD-Racing på en 14:e plats och dom fick bryta när det var ca 40 mi-
nuter kvar då låg dom 2:a när dom bröt tyvärr och dom blev 36 varv efter och blev 
8:a i ER-cupen.

Nyss hemkommen efter några timmar i garaget. Var tvungna att se över skadorna 
på bilen efter gårdagens race på Mantorp. Det förmodade växellådsraset visade sig 
"bara" vara splineslösa kopplingslameller. Mycket skruva ändå men betydligt billig-
are och ett bättre fel.
Det krävs mer för att stoppa DOD Racings framfart.  

Nya utmaningar väntar och tack för möjligheten! Inom kort blir de att sätta sig 
och ratta en Porche på våra stora asfaltsbanor i Sverige. In och gilla sidan där ni 
följer min och de andra tjejer i teamet. 
Är du tjej och sugen på utmana och utveckla din körning så finns de en plats 
ledig så skicka in en ansökan om varför just du ska bli en del i vårat team (mer 
info på nedan sida) Full fart framåt.

Vi välkomnar varmt våran nya förare: 
Jonna Olsson... läs mera om Jonna och hennes meriter på hemsidan.
www.race4friendssweden.com 

FALKENBERG 8-9 JULI
Vilket härligt resultat efter dagens kval & race genom en 2:A plats i 
race 1. Swedish GTB i Falkenberg. 
Missa inte race 2. i morgon em på SVT!
Tack alla våra sponsorer som gör detta möjligt.  
/Århage Racing
 —  känner sig stark med Franck Århage på Motorbanan Falkenberg

Riktigt nöjd med helgens körning med bra varvtider. Trängsel i depån under dagens race kostade dock tid 
och andra placering gick om intet. 
Vi laddar om för ytterligare bra racing på Gelleråsen.  
/Århage Racing



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

SIMRISHAMNSMIXEN SIMRISHAMN 1 APRIL
Det var första deltävlingen i Regularity RM och det kom 20 stycken och här kom Roger och Rose-Marie An-
dersson på en 18:e plats dom hade 88,9 prickar och dom vann på 10,2 prickar, och i Rallytävlingen var dom 
150 stycken och hade 6 sträckor.

HEJDESPRINTEN KLINTEHAMN 1 APRIL
KLASSEGER
Det var första deltävlingen i Spritcupen AN-Trofen och det kom 36 stycken och dom körde 1 sträcka som 
kördes 3 gånger och bästa tid räknades  och i Grupp F var dom 4 stycken och här kom Kartläsaren Tommy 
Ringbom med Henric Jacobsson Gotland på en 1:a plats dom vann med 2 sekunder GRATTIS.

APRILSPRINTEN ESKILSTUNA 8 APRIL
Det var första deltävlingen i Eskilstunas spritcup som kördes i Ekebygropen och det kom 139 stycken till start 
och dom körde 1 sträcka 3 gånger och alla tider räknades. I Ungdomsrallyt var dom 7 stycken och här kom 
Josefine Björling med Robert Björling på en 6:e plats dom var 56,8 sekunder efter.
I A-förare 2WD var dom 16 stycken och här bröt Tobias Carneling med Bengt Andersson.
Märklig känsla att vara nöjd, fast ändå besviken. Aprilsprinten började bra, bilen kändes riktigt grym och vi 
satte 5e tid i första. Efter andra hade vi bättrat upp till 4e och bara 0,3 sekunder till 3e-platsen. Men jag kände 
att växlingarna kändes konstiga och felsökningen ledde fram till ett sprucket växelförarhus. Bara att kasta in 
handduken för att inte riskera ett general ras, men vi fick iallafall visa vad vi kan //Tobias.

I B-förare 2WD var dom 22 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Peter Ljungqvist på en 16:e plats 
dom var 22,8 sekunder efter, men när dom körde upp på kärran rasade kopplingen. Här bröt Lars Lindros 
med Ronny Emanuelsson på SS 2 sedan dom kört på en däckstrave så höger framhjul satt inte där det skulle. 
I C-förare Gr N 0-1400 cc,Gr F och VOC var dom 25 stycken och här kom Peter Fritz med Claes Claesson 
på en 18:e plats dom var 39,1 sekunder efter. I A-B-C-förare Gr E och R1 var dom 24 stycken 2A, 6B och 
16C och här kom Kjell Hellman med Malvina Langetoft på en 17:e plats dom var 43,8 sekunder efter. Bland 
C-förarna kom Kjell på en 11:e plats och var 35,1 sekund efter. På 21:a plats kom Kartläsaren Jonna Olsson 
med Mikael Johansson Åtvidaberg dom var 3,05 minuter efter men då har dom fått Max tid på SS 1 som är 5 
minuter.

ENERGIKONTROLLSPRINTEN NORRKÖPING 15 APRIL
3 av 4 åkte final.
Det var en sprint på Himpan och det kom 125 stycken och dom fick köra en sträcka två gånger och sedan fick 
ca 50% åka final. I Ungdomsrallyt var dom 5 stycken och här kom Josefine Björling med Robert Björling på 
en 5:e plats i finalen dom var 20,97 sekunder efter. I A-förare 2 WD var dom 18 stycken och här bröt Thobias 
Wahlström med Magnus Johansson efter att dom rulla på SS 1. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 
cc var dom 18 stycken och här bröt Jimmy Kullander med Micke Widell finalen tyvärr sedan dom kört på 
en sten i spåret så en fälg och styrväxel gick sönder. I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 15 
stycken och här kom Claes Claesson med Ulrika Öberg på en 5:e plats dom var 6,42 sekunder efter i finalen.

 Josefine och 
Robert Björling.



RALLY GOTLAND VISBY 21-22 APRIL
Det är en tvådagarstävling med 2 sträckor på fredagskvällen och resten på lördag, det kom 125 stycken och 
i A-förare 4WD var dom 20 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Björn Adolfsson KAK 
och dom bröt på SS 1 med trasig drivning. I A-B-förare Gr F, VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 7 stycken 
och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland dom blev 3:a och var 57,8 
sekunder efter.

ALESVÄNGEN NOL 22 APRIL
I tävlingen som var RM för Regularity kom Roger och Rose-Marie Andersson på en ? plats av ? stycken, i ral-
lytävlingen var dom 147 stycken och hade 6 sträckor.

GURKRACET VÄSTERÅS 22 APRIL
Det var första deltävlingen i Sprintserien för Rallybilar och Rallycrossbilar som kördes på Västerås banan och 
i Historiska 66 – 71 var dom 12 stycken och på träningen kom Gunnar Fredriksson på en 6:e plats han var 
12,17 sekunder efter, och i första omgången kom Gunnar på en 4:e plats då var han 9,23 sekunder efter, och i 
omgång 2 var det 8 bilar då kom Gunnar på en 4:e plats och han var då 7,95 sekund efter.

SKÄNNINGEKNIXEN SKÄNNINGE 23 APRIL
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och det kom 63 stycken och kördes på asfalt och dom körde 
1 sträcka 3 gånger och i A-B-förare VOC, Gr F och Gr N-0-1400 cc var dom 11 stycken och här åkte 
kartläsaren Johan Karlberg med Frans Harren-Söderbäck Nyköping och dom bröt efter SS 2 med tekniska 
problem.

SVIESTADTRÄFFEN LINKÖPING 1 MAJ
Det var andra deltävlingen i Östergötlands RS-serie och det kördes på Linköpingsmotorstadium och dom 
körde 1 sträcka 3 gånger och alla tider räknades, men SS 3 kortades ca 500 meter i starten för att det var för 
dåligt. Det kom 95 stycken, och i A – B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 12 stycken och här 
kom Andreas Abrahamsson med Tobias Abrahamsson på en 6:e plats dom var 9,5 sekunder efter. I C-förare 
Gr E var dom 7 stycken och här kom Kjell Hellman med Malvina Langetoft på en 7:e plats dom var 1,05,2 
minut efter.

MAJPOKALEN NORRKÖPING 6 MAJ
Det var tredje deltävlingen i Super cupen och det kom 101 startande och dom hade 6 
sträckor. I 4WD klassen var dom 14 stycken och här bröt Emil Carlsson med Magnus 
Nilsson.
Bryter i målet på sista sträckan.
En bromsslang brast så vi fick glida i mål. Tur att det hände på “rätt” ställe så vi höll 
oss på vägen. Annars har dagen löpt på som planerat, en bra genomkörare efter up-
pehållet.
I 2WD framhjulsdrivet var dom 16 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Krist-
offer Nordlund Nyköping klassen med 4,3 sekunder GRATTIS och dom blev 7:a totalt 
och bästa 2WD.
Vi börjar säsongen med seger i Majpokalen!! Allt har funkat bra och nya fjädringen har 
funkat fantastiskt bra!! Nya tag i Karlstad...
I C-förare Gr F var dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Jesper 
Hellström Vingåker dom vann klassen med 32,3 sekunder GRATTIS
Vinst! 
Grabbarna är nu i mål och vinner klassen med över halvminuten 
I Ungdomsrallyt var dom 5 stycken och här kom Josefine Björling med Robert Björling på en 
4:e plats och dom var 8,28,4 minuter efter men då tappade dom ca 4 minuter på SS 6 efter 
en avåkning. 
Kristoffer Gustavsson  med Viktor Niemistö var föråkare. En riktigt rolig dag med hur 
många tok häng som helst  :). 



KRUTRACET UDDEVVALLA 6 MAJ
Det var en backtävling i Dynamitbacken och den ingick i Klassiska och Historiska cupen. Det kom ett 80 
stycken och i H1 1972 – 75 var dom 9 stycken och här kom Gunnar Fredriksson med Anette Fredriksson på 
en 3:e plats dom var 1,80 sekund efter.

RALLY MAROKO 7-12 MAJ
Här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Janne Hagman Rimo.
Svenskarna på banan i stekheta Maroc Historic Rally.
 Under söndagen inleddes Maroc Historic Rally från Rabat i 
Marocko, ett sju dagar långt historiskt rally med Svenskt deltagande bland 
de 40 bilarna i listan.
Under söndagen kördes de första 9km av de totalt 43 mil som väntade - 
dock tvingades arrangören stryka måndagens inledande sträcka på 17km. 
Under kvällen tog de tävlande målgång efter första längre etappen, 
totalt fem sträckor körda över sju mil och det är tätt i resultatlistan.
Belgiske fortåkaren Gregoire de Mevius med såväl EM som VM 
meriter kör Porsche 911 Carrera RS Proto och leder tävlingen tre 
sekunder före fransmannen Philippe Gache i en Mazda RX7. 23 
sekunde r bakom är Alain Deveza i Porsche och som fyra Bernard Barrile i mer udda Talbot Sunbeam Lotus.
Midnattssols aktuelle Jorge Perez Companc ligger sjua totalt och Svenske Jan Hagman och co-driver Christer 
Carlsson kör in som 33:a totalt med sin Ford Escort MK2.
- Det rullar på, inga misstag eller problem. Men vägarna är bitvis riktigt 
dåliga, vi körde bl.a. i ett hål på sista idag. Det är riktigt varmt här nere, 
pratade med en fotograf på servicen och det hade varit 44 grader ute på 
dagens sista sträcka, hälsar Christer. 

Totalt är Svenskbilen drygt 10 minuter bakom ledarbilen och då börjar 
man närma sig en timmas körning! Man är 12:a i klassen och där åtta 
minuter bakom ledaren. Fem sträckor väntar under tisdagen, totalt 
67km special! 

          Lancia Stratos med reservhjulet på 
          taket, tuff bil i varma och krävande                           
          Maroco.

                               © Chriter Carlsson.
           Jan och Christer i Riflex teamets
            Ford Escort MK2.

 Hagman i mål efter tisdagen, längsta dagen väntar i Maroc Historic 
Rally.
 Maroc Historic Rally i Marocko, med den tredje tävlingsdagen väntade 67km på fem sträckor i fortsatt ste-
kande hetta, och det blev också en del omkastningar i resultatlistan.
Gregoire de Mevius fortsatte att hålla ledningen under tisdagens två första sträckor, men försvann därefter ur 
tävlingsdagen men väntas starta om under onsdagen. Ny ledare är fransmannen Alain Deveza i en Porsche 
911, avståndet i topp är nu 33 sekunder till Philippe Gache som rattar Mazda RX7. Talbot Sunbeam Lotus på 
tredjeplatsen genom Bernard Barrile som har 3:39 minut upp på ledarbilen.
Svenskbilen med Jan Hagman och Christer Carlsson ses på en total 32:a plats med Riflex-teamets Ford Escort 
MK2, de har nu 19:17 minuter upp på ledaren. Ett par minuter mindre och en 13:e plats är resultatet för klas-
sen.
- Vi är i mål efter den tredje dagen och 10 körda sträckor. I dag åkte vi från Rabat till Ifrane, dagen har flutit 
på utan problem, vissa bitar på några sträckor var lite sämre. Överlag snabba sträckor med rullgrus på och vi 
ökar tempot och klättrar i listan, säger Christer efter dagen.

Onsdagen bjuder på bara fyra sträckor men samtidigt den längsta etappen då 92km special ska avverkas! 
  



 Olycka stoppade Maroc Historic Rally - fortsätter under torsdagen.
 Det blev en olycksdrabbad etapp när Maroc Historic Rally i Marocko 
körde sin fjärde tävlingsdag av sju, de tävlande hade hunnit genomföra 
dagens första specialsträcka, och många var ute på den andra sträckan 
när en olycka satte stopp för tävlandet i Marocko.
Det var Gerard Brianti från Monaco som i en av BMA-teamets Porsche 
911 kraschade, ekipagen åkte av vägen och hamnade upp och ned i en 
flod, Gerard omkom direkt i olyckan medans co-drivern Freddy Delorme 
klarade sig oskadd.
Gerard var en känd person i Monaco, var bland annat högt uppsatt inom fotbollsklubben AS Monaco FC 
men också en stor person inom fastighets branschen. Han var också medlem i Automobile Club de Monaco 
och vann 2013 den historiska upplagan av Monte Carlo-rallyt i en Alpine 
A110 S och har årligen gjort en handfull rallystarter, han dog 64 år gam-
mal.
Tävlingen avbröts direkt efter olyckan men de tre sista etapperna kommer 
genomföras som planerat enligt önskemål från co-driver Delorme. För 
Svenskarna Jan Hagman och Christer Carlsson blev det avancemang till en 
total 28:e plats efter dagens körda sträcka.
- Det gick skapligt på första sträckan idag, lite av "Finlands väg". Sen fick vi 
inte åka mer p.g.a. olyckan. Vi fick bara åka det sista som transport. Vi 
kör på i morgon igen så gott de går, hälsar Christer.

                     © Christer Carlsson.
           Det Svenska teamet servar                                 
      bilen inför en av specialsträcorna      
      - under torsdagen är det dags för  
      tävlande igen!

 Svenskarna avancerar i Maroc Historic Rally.
 Maroc Historic Rally fortsatte under torsdagen med den femte täv-
lingsdagen, tre sträckor på 53km special stod på programmet. 46 bilar 
till mål efter dagen, Philippe Gache leder tävlingen med sin Mazda 
RX7, har nu kört till ledning med 3:20 minuts marginal före Bernard Bar-
rile i en Talbot Sunbeam Lotus och tredjeplatsen håller Jorge Perez-Com-
panc i en Ford Escort MK2.
Tidigare ledaren Alain Deveza i en Porsche var en av tre som valde att 
bryta tävlingen med tanke på onsdagens dödsolycka och kom aldrig till 
start.
Svenskarna Jan Hagman och Christer Carlsson med sträcktider runt 30:e 
plats men avancerar i totalställningen, ligger 25:a totalt och är 11:a i klas-
sen.
- Tre sträckor idag på 53km. Den första i morse var mycket snabb, dom två andra var som gjorda för oss utan 
noter, kurvigt och bökigt. Vi hade mycket bra fart och flyt på dom, stämningen är på topp på alla i teamet. Vi 
ligger 24:a totalt nu. Stort tack till Hagman, Oskar, Westlund, Björken och Staffan för att jag får dela denna 
upplevelse med er, kommenterar co-driver Christer efter dagens etapp.

Fem sträckor på 74km väntar under fredagen, tävlingen tar målgång lördag eftermiddag efter drygt 35 mil 
special under dagarna! 

 Hagman och Carlsson hänger på, 23:a totalt i Marocko.
 Näst sista dagen av Maroc Historic Rally avslutad, Mazda RX7 åkaren Philippe Gache fortsätter leda och 
håller marginalen till Bernard Barrile i en Talbot Sunbeam Lotus. Tredjeplatsen till Jorge Perez Companc i en 
Ford Escort MK2 från Viking Motorsport.
En total 23:e plats för Jan Hagman och Christer Carlsson i Riflex-teamets Ford Escort MK2. Hur har dagen 
gått för er?
- Det har gått bra! Vi ökar farten mer och mer för varje sträcka. Känns mycket bra, vi har precis kommit till 
hotellet i Marrakech. En lång dag i dag, över 50 mil totalt att åka. Sista tre sträckorna i morgon och alla har 
humöret på topp, summerar co-drivern.
Tre sträckor på knappt sex mil väntar den sista dagen av tävlingen som körts över sju dagar! 



 Målgång för Svenskbilen i Maroc Historic Rally.
 - Vi är i mål! Hel bil och inga problem alls under hela rallyt, allt har gått 
som en klocka. Stort tack till Jan Hagman att jag fick chansen till denna 
upplevelse och till våra mekaniker som gjort att vi tagit oss runt. Tack 
Hagman, Westlund, Oskar, Björken och Staffan för en superduper vecka! 
Ni är bara bäst, så summerar Christer Carlsson lyriskt veckan med Riflex-
teamet i Maroc Historic Rally.
26 sträckor var planerade men fyra ströks under resans gång, tre på grund 
av den allvarliga olyckan under onsdagen. Till mål tog sig 40 bilar där 
Bernard Barrile tog segern med en Talbot Sunbeam Lotus, han körde hårt 
men fick bilen med sig hem hela resan trots vild attack och en bred körstil. 
Men det avgjordes först på avslutningen där Philippe Gache i en Mazda 
RX7 tappade sin tre minuters ledning och bröt efter ett tekniskt haveri.
Segermarginalen för Bernard blev 4:22 minuter till Argentinaren Jorge 
Perez-Companc i en Viking Motorsport byggd Ford Escort MK2, samma 
team och bilmodell han senare i sommar kommer till Midnattssolsrallyt 
med. Som trea spurtar Geoff Bell in, en van maratonåkare som nu körde 
Ford Escort MK2. Porsche på fjärdeplatsen genom Joost Van Cauwenberg-
er och som femma Andrew Siddal.
Som 22:a totalt slutar Jan Hagman och Christer Carlsson, Svenskarna 
malde på under veckan och avancerade för var dag med teamets Ford 
Escort MK2.

RALLY BILTEMA KALSTAD 13 MAJ
Det var första deltävlingen i Svenska Rally Cupen där även 1300 Rallycup 
åkte och det kom 205 startande och dom hade 5 sträckor. I 1300 Rallycup 
var dom 17 stycken och här kom Andreas Abrahamsson med Tobias Abrahamsson på en 9:e plats dom var 
1,16,7 minut efter.
I 4WD klassen var dom 23 stycken och här kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson på en 4:e plats och dom 
var 55,1 sekunder efter och blev även 4:a totalt GRATTIS.
Nöjda efter en fantastisk rallydag!
Vi tappade tyvärr 3:de platsen på sista sträckan men slutar på fin 4:de plats totalt i ett mycket digert startfält. 
Stort steg i rätt riktning!  
På 12:e plats kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström dom var 2,14,2 minuter efter.
I A-förare 2WD var dom 23 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Nyköping klas-
sen med 9,5 sekunder GRATTIS och dom blev 8:a Totalt också. På en 4:e plats kom Kartläsaren Leif Fredriks-
son med Tomas ”Lången” Pettersson Grangärde dom var 19,7 sekunder efter. 
I B-förare 2WD var dom 30 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 19:e plats dom 
var 2,51,2 minuter efter. 
Måste även tacka Team chefen Kewin Carlsson med personal.Per Carls-
son o Robert Bubba Gustavsson. Utan er hade vi fått stanna hemma.
Tack för en underbar dag. 

Seger i dagens Rally Biltema i Karlstad med Oskar tillbaka som chaufför 
och Olle “hotass” Erixon i högerstolen.
Tävlingen började perfekt med ledning redan från första sträckan och 
inför sista sträckan hade vi en ledning på strax över 5 sekunder.
Vi laddade på friskt även på sista sträckan & segern var ett faktum.
Överlag har det flutit på fint och trots siffernoter istället för beskrivande 
som vi använder i vanliga fall har tempot varit högt.
Ett rejält moment på sträcka 4 var enda riktiga krisen och bilen är mer eller mindre helt oskadd.
Redan nästa helg är det tävling igen när Sverigeserien i VOC ska köra Götenerundan och då med ordinarie 
besättning i Volvon.  Skål & trevlig helg!



MORGONGÅVASVÄNGEN MORGONGÅVA 13 MAJ
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och dom körde 1 sträcka 2 gånger och båda tiderna räknades, och 
det kom 100 startande. I B-förare 2WD åkte Kartläsaren Johan Karlsson med Håkan Johansson Björkvik och 
dom bröt på SS 2 med drivaxel brott.

KLINTESPRINTEN KLINTEHAMN 13 MAJ
Det var en deltävling i AN – Trofe`n Och det kom 38 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid 
räknades. I Gr F var dom 5 stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Got-
land på en 2:a plats dom var 0,8 hundradelar efter.

GÖTNERUNDAN GÖTNE 20 MAJ
Det var en deltävling i Regularity klassen och dom var 19 stycken och här kom Roger och Rose – Marie 
Andersson på en 11:e plats dom var 55 prickar efter, och i rallytävlingen var dom 118 stycken och hade 4 
sträckor.

VIOLENRALLYT FLEN 20 MAJ
Det var en deltävling i Klassiska och Historiska cupen och Supercupen och 
det kom 132 startande och dom hade 7 sträckor. KMK hade sträcka 4 och ett 
stort tack till alla som ställe upp och jobbade på tävlingen. I klass 3 F-1300 cc 
65 var dom 4 stycken och här åkte Klartläsaren Magnus Nilsson med Jan – 
Erik Eriksson Ludvika och dom bröt på SS 5 efter en avåkning.
I klass 8 H1 75 var dom 8 stycken och här kom Gunnar Fredriksson med 
Tobias Abrahamsson på en 3:e plats dom var 13,2 sekunder efter. Här bröt 
Anders Jansson med Åke Andersson efter SS 3 på grund av sjukdom men då 
hade dom fått 20 transport prickar också. I C-förare VOC, Gr F och Gr E var 
dom 11 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö på 
en 4:e plats dom var 50 sekunder efter. I Klass 1 Supercupen 3WD var dom 
14 stycken och här kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström på en 6:e plats 
dom var 45,5 sekunder efter, och dom blev 8 totalt också GRATTIS. I Klass 2 
Framhjulsdrivet Supercupen var dom 18 stycken och här vann Fredrik Eriks-
son med Kristoffer Nordlund Nysköping klassen med 44,4 sekunder 
GRATTIS och dom blev 3:a totalt också STORT GRATTIS.

I Ungdomsrallyt var dom 2 stycken och här bröt Josefine och Robert Björling efter SS 1 sedan hon kört på en 
däckstrave så styrningen gick sönder.

KUNGSÄNGSSPRINTEN 21 MAJ
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och det kom 55 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och 
alla tider räknades. I A-B-förare VOC och Gr F var dom 5 stycken och här kom Mattias Fällman med An-
dreas Karlsson på en 4:e plats dom var 16,9 sekunder efter.

TORSDAGSRALLYT ESKILSTUNA 25 maj -17
Det var andra deltävlingen i Eskilstunas sprintcup och det kom 129 startande och 
dom åkte 1 sträcka 3 gånger och alla tider räknades. I Ungdomsrallyt var dom 7 
stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 7:e plats hon var 1,01,8 
minut efter. I A-förare 2WD var dom 16 stycken och här bröt Tobias Carneling 
med Bengt Andersson se bild.
Ännu en gång låg vi bra till och visade vad vi kan, vi låg nämligen trea i klassen 
med 0.3 sekunder till andraplatsen. Ännu en gång gick det inte hela vägen när vi 
får bryta, denna gång ett par hundra meter in på sista sträckan. Två tävlingar in i 
säsongen kan vi konstatera att det går sådär...



I B-förare 2WD var dom 16 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan Johansson 
Björkvik och dom kom på 12:e plats och var 24,7 sekunder efter men då fick dom punktering på SS 2 och 
tappade lite tid. På 13:e plats kom Mikael Gustavsson med Kent Svärdh och dom var 27,6 sekunder efter. I 
C-förare 2WD var dom 18 stycken och här bröt Leif Carneling med Stefan Persson på SS 1 sedan dom kört 
på en däckstrave så länkarmsinfästningen krökte sig. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 
17 stycken och här kom Kartläsaren Johan Karlberg med Frans Harre´n-Söderbäck Nyköping på en 3:e 
plats dom var 3 sekunder efter. Här kom Jimmy Kullander med Moa Eriksson på en 13:e plats dom var 20,9 
sekunder efter.
En liten sammanfattning av dagen : 
Började lite försiktigt med en blygsam 2.15 sek runda , bilen kändes lite orkeslös uppemot 5500 varv  🤔 det
var väldigt halkigt tyckte jag. 
Andra vändan blev tiden 2.11 sek, lite bättre och bilen kändes betydligt piggare efter att vi hittade felet (som 
för övrigt måste fixas till nästa tävling) .
Vända nummer tre så fick vi tiden 2.08 , kunde lita på greppet och visste nu hur bilen beter sig  🤔 .
Tack för hjälpen i högerstolen Moa  🤔 .
I klass 4WD var dom 12 stycken och här kom Ulf och Sally Pettersson på en 3:e plats och dom var 8 sekunder 
efter och blev 3:a totalt också GRATTIS.

SOUTH SWEDISH RALLY KARLSKRONA 25-27 MAJ
Det var tredje SM och JSM tävlingen och det kom 64 stycken och dom hade 
12 sträckor. I Otrimmat 4WD var dom 4 stycken och här kom Emil Carlsson 
med Magnus Nilsson på en 3:e plats och dom var 26,25,3 minuter efter och 
GRATTIS till 16 SM-poäng.

Slutåkt på ss2. Drivaxel av och förstört lite annat. Förhoppningsvis får vi ihop 
det och kan starta om imorgon.  :-(
Nu står vi klara för omstart efter en lång kväll och kanonjobb av teamet. Stort 
stort tack Micael Jakobson för lån av reservdelar! 
Nu satsar vi på målgång! 
Då är vi i mål i SSR Rally-SM
Tävlingen börja lite tungt i går, vi greja allt till rätta i går kväll och i dag var de en ny bil, börja jaga på 
I mål i South Swedish Rally.
Med lite stolpe in så slutar vi på en 3:e och avslutar med en fin 10:de plats totalt på sista powerstage. Nya tag i 
Sandviken om två veckor.       Återigen stort tack “Hedamicke” lånade ut delar så vi kunde starta om!

I Trimmat 4WD var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall 
och dom blev 6:a och var 5,24,3 minuter efter GRATTIS till 10 SM-poäng.
Och allt gick kanon till ss 9 , där fick vi punka efter 4 km och sträckan var 17 km. Bara stanna o byta på 
sträckan, då gick rullgardin ner. Bara köra på dom 3 sista sträckorna.
 Tack till Nyström o Markus för service hjälpen i helgen  Häggs Bildemontering ABBilmetro Däckproffsen 
VäxjöCowab AS 
KENT STIGHS MEMORIL IGELFORS 27 MAJ
Det kom 25 stycken och dom hade 2 sträckor som kördes 2 gånger och alla tider räknades. I A-förare 2WD 
var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Gustav Sjöman med Jonas Sjöman Flen och dom blev 5:a och 
var 1,44,6 minut efter. I B-förare 2WD var dom 9 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med 
Håkan Johansson Björkvik och dom blev 2:a och var 51,5 sekunder efter. På 6:e plats kom Mikael Gustavsson 
med Mikael Brink och dom var 1,44,2 minut efter.

Hej gott folk en liten uppdatering av dagen Har idag varit i igelfors o kört Kent Stighs Memoriel. fick inte till 
det går brett o sprutar grus på sträckan men bilen går något så grymt bra nu. Fick nöja oss med en 6 plats. 
skit mellan ratt o ryggstöd    MG Rally Team. 
I C-förare 2WD var dom 5 stycken och här bröt Claes Claessson med Peter Fritz på SS 3 tyvärr på grund av 
motorproblem.



HEDA GÄSTABUDSTROFEN VRENA 3 JUNI
Fjärde segern av Fredrik och Kekke STORT GRATTIS
Det var en deltävling i Svenska Rally cupen och 1300 Rally cup och det kom 
153 startande och dom hade 6 sträckor. KMK hade hand och sträcka 6 och ett 
stort tack till alla som ställde upp och jobbade på sträckan. I Ungdomsrallyt 
var dom 8 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 6:e plats 
dom var 10,13,7 minuter efter. I 1300 Rallycup var dom 20 stycken och här 
kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 7:e plats dom var 1,32,9 minut 
efter. I A-förare 2WD var dom 27 stycken och här vann Fredrik Eriksson med 
kristoffer Nordlund Nyköping klassen med 7,6 sekunder GRATTIS och dom blev 5:a totalt också. Här bröt 
Thobias Wahlström med Magnus Johansson efter att dom haft motorproblem och problem med oljelekage på 
servon. I 4Wd klassen var dom 18 stycken och här kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström på en 6:e plats 
dom var 2,06,9 minuter efter och dom blev 8:a totalt. Här åkte Kartläsaren Leif Fredriksson med Leif Aster-
hag Huddinge och dom bröt på SS 6 med lossnad turboslag. I B-förare 2WD var dom 20 stycken och här kom 
Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 15:e plats dom var 4,36,6 minuter efter. I C-förare 2WD var dom 
15 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö på en 7:e plats dom var 2,29,8 minuter 
efter. På 8:e plats Rasmus Carlson med Felicia Grundtman Eskilstuna dom var 3,43,7 minuter efter.

BROSPRINTEN BRO 3 JUNI
Det var en deltävling i AN-Trofen och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tiden räknades. I Grupp F var 
dom 4 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland och dom vann 
klassen med 2,8 sekunder GRATTIS och dom blev 10:a totalt också.

 Hagman och Carlsson till East African Safari Rally i Porsche 911.
 I förra veckan skickade Jan Hagman och hans Riflex-team in anmälan för 
East African Safari Classic Rally, det stenhårda nio dagar långa rallyäventyret 
i Kenya med grannländer. Teamet kör här Porsche 911 och som co-driver 
hoppar meriterade Christer Carlsson in, de gjorde under våren Maroc Historic 
Rally tillsammans i en Ford Escort MK2, också det ett långdistans rally.
Tävlingen startar den 23:e november och tar målgång 1:a december, då har 
åtta tävlingsdagar och en servicedag avverkats för de tävlande. Aningen 
svalare intresse än tidigare då man ännu bara ser 25 anmälda ekipage, tidigare 
år har fältets 60 platser varit bokade i god tid!

Sedan tidigare bara en Svenskbil anmäld, det Stig Blomqvist som ska köra en 
Tuthill preparerad Porsche 911. Bland favoriterna bredvid Stig ses Ian Duncan 
som nu kör Ford Capri i årets upplaga. 
Tävlingen är ett kraftprov, vanligtvis handlar det om 160-180 mil special vilket 
innebär en bit över 20 mil per dag, ofta fördelat på bara högst tre specialsträckor! 

RALLY BILMETRO GÄVLE 9-10 JUNI
NIKLAS OCH CHRISTER TOTALSEGRARE
Det var fjärde SM JSM tävlingen och det kom 65 stycken och dom hade 8 sträckor. I Trimmat 4WD var dom 
16 stycken och här vann Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg både klassen och totalt med 0,6 
hundradelar STORT GRATTIS och dom fick 26 SM-poäng.

Första totalsegern för Hägg
Niklas Hägg hade tiondelarna på sin sida i Rally Bilmetro. Efter tio mils körning tog han sin första total-
seger i den fjärde deltävlingen i årets Rally-SM. Spänningen var olidlig. Först överraskade Tomas Bergman, 
klubbkamrat med Hägg i SMK Hälsinge, genom att leda totalt efter första etappen. Bergman gjorde sin andra 
SM-start, i en Mitsubishi från 1999 och som lätt handikappad kör han den med bara en hand.
Men så kom regnet och gjorde allt svårkört, och hemmaföraren Martin Berglund tog över ledningen i sin 
comeback, i en betydligt nyare Mitsubishi R5. En ledning han tappade inför power stage, den sista sträckan 



där extra SM-poäng utdelas. Då var Niklas Hägg främst i sin Skoda Fabia S2000, med en marginal på 2,8 
sekunder.
Drygt sex km avslutade den andra etappen och Hägg fick nervöst vänta på att Berglund skulle nå slutmålet. 
Vilket han gjorde, efter att ha använt sex tiondelar mer i tid efter nästan en timme i full fart.
– Helt otroligt! Mitt SM-guld i Otrimmat väger kanske högre, men första totalsegern i en deltävling är också 
väldigt stort. Vi har haft några moments, men på det stora hela en perfekt dag, säger Niklas Hägg.
Tvåa totalt Martin Berglund och trea Jacob Jansson, MK Kopparberg.
Samtliga åtta specialsträckor, på sammanlagt tio mil, kördes på lördagen. Rally 
Bilmetro utgick från Gavlerinken i Gävle, där också servicen var belägen.
Totalt startade 65 ekipage i den fjärde av sex deltävlingar i Rally-SM.
Den här och fler nyheter som vanligt på www.motorsportivarmland.nu

Niklas Hägg, som tävlar för SMK Hälsinge, känner väl till 
vägkaraktären runt Gävle och det
resulterade i hans första totalseger i SM då han vann Rally 
Bilmetro.

I Otrimmat 4WD var dom 5 stycken och här kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson 
på en fin 2:a plats GRATTIS dom var 1,39,9 minut efter och dom fick 20 SM-poäng.
  
Riktigt skön avslutning! 2:a i klassen, 12 totalt och 6e bästa tid på sista ss8!
Trög start i morse men med bättre och bättre körning har vi fajtats om topp 10 tider 
som var målet idag! Great .

ONSDAG 15 JUNI
 Slottssprinten - mer än bara Rally!
PRESSRELEASE
 Den 7-8 juli blir det action deluxe i området och skogarna vid Ericsbergs Slott i fagra Sörmland. Och 
"kändistätt", där både bilsportelit så som Pontus Tidemand, PG-Andersson och "The real Stig" - Stig 
Blomqvist och andra profiler så som Alexander "The Mauler" Gustavsson och X-games vinnaren i SkiCross, 
Lars Lewén, gästar Ericsberg under helgen.
Då är det åter dags för Slottssprinten i Rally
2017 är det 5-årsjubileum av detta event som vuxit varje år. Och med tanke på takten av anmälningar till 
tävlingen som droppar in, är det högtryck i rallysverige.

Hela 236 anmälda noterar vi nu, och detta när det faktiskt återstår två veckor av anmälningstiden som löper 
ut den 28 juni. Arrangören har därmed ett angenämt problem, tävlingen är fullbelagd och gallring enl. 
regelverk/inbjudan kommer att få ske.

Men vad händer då helgen 7-8 juli?
Som vanligt blir det "inför-event" på fredagskvällen, i år med en Sprintuppvisning, där Stig Blomqvist kör en 
Audi Sport Quattro GrB, PG i sin nya Skoda WRC, Tidemand i Skoda Fabia R5 plus ExtremCrosskarts och 
Utv. visar upp bilsport när den är som bäst och mest, här agerar The Mauler o Lewén mfl codrivers (om de 
törs). Som brukligt en fri entré där årets alla intäkter går till Barncancer o Barndiabetesfonden.

Tävlingen då?
Den igår i år i Svenska RallyCupen och under lördagen körs 4 sträckor med lunchuppehåll vid Slottet som 
också är start och målplats. Och det kommer bli en kamp utan dess like, startfältet är nog redan nu det tuf-
faste man sett på år och dag. 36 bilar i 4 WD och hela 91 i 2 WD med de snabbaste landet har i rallyskogen.
Klart att PG blir favorit i Inbjudningsklassen, men vi räknar med hårt motstånd från Norge, där deras top-
påkare är klart sugna på en kamp, de skall bara köra sin NM-tävling till kommande helg innan det blir klart.
Och vår hemmaförare Fredrik Eriksson, som är regerande "Prins på Slottet" och med årets fyra segrar i bältet, 
är såklart vår och mångas favorit, men motståndet kommer att vara knivskarpt. Omöjligt att peka ut en vin-
nare där i 2wd.



Självklart vill Johan Rudengren så som "Kung på Slottet" ta en ny seger i 4 wd, men även här är det ett högst 
kvalificerat motstånd, med bl.a. Daniel Röjsel som åter provar en Ford Fiesta R5 - hans förra framträdande i 
denna bil blev en vinst i vinterns stortävling, så varning utfärdad för "Fords fabriksförare".

Och självklart blir det sedan "After Rally", med grillfest i slottsparken och livemusik/"rockkonsert" mm.

Så vi hälsar alla varmt välkomna till sommarens Rallyevent, Slottssprinten - mer än bara Rally.
Slottssprinten 2017 i samarbete med: Ericsbergs Slott, Katrineholms Kommun, Möller Bil, Skoda, Rådek, 
Bürstner Husbilar och CTEK.

KROGRUNDAN STORFORS 17 JUNI
Det var en sprint som kördes och dom hade 3 sträckor och det kom 70 startande. I A-förare 1WD var dom 
5 stycken och här åkte Kartläsaren Gustav Sjöman med Jonas Sjöman Flen och dom blev 4:a och var 29,7 
sekunder efter. I B-förare 2WD var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan 
Johansson Björkvik och dom blev 6:a och var 26,8 sekunder efter.
EMANUELS MINNE KIMME BERGTÄKT 18 JUNI
Det var en mindre tävling och det kom 50 stycken och dom hade 1 sträcka som kördes 3 gånger och alla tider 
räknades. I Framhjulsdrivet A-B-C-förare var dom 9 stycken och här vann Tobias Carneling med Bengt An-
dersson klassen med 0,7 hundradelar GRATTIS.
I A-B-C-förare VOC och Gr F var dom 7 stycken och här kom Jimmy Kullander med Jenny Hedström på en 
2:a plats dom var 0,6 hundradelar efter, och bland B-förarna som var 3 stycken vann dom klassen med 1,6 
sekunder och GRATTIS till andra uppklassningspoängen.
En bild säger mer än tusen ord.......o denna bild säger allt  
Att gå från galen nervositet till total lycka
.....fy fasen vad kul, spännande o absolut görhäftigt  
Vi slutade på en 2:a plats med 0.6 sekunder upp till första plats, så galet tight  Jag har 
fortfarande lite svårt att fatta att jag ska ha en pokal som bara satt i högerstolen, men 
förstår nog vad det lider  
Tusen tack Jimmy för att du såg till att jag fick uppleva en dröm o göra nåt av det 
roligaste nånsin. Kände inget annat än trygghet när du körde 
O tusen tack finaste Jonna för all hjälp, stöttning o kärlek  
Tack till resten av gänget runt bilen oxå, har skrattat så kinderna gör ont av mer än 
solbrännan  
O så klart stort tack till alla godingar i VÖMK  
Denna dag blir ett minne för livet.........o som det känns nu var det första men absolut 
inte sista gången jag åker rally   Jenny Hedström.
I Gr E var dom 7 stycken och här kom Kjell Hellman med Malvina Lagnetoft på en 6:e plats dom var 1,02,7 
minut efter. 

MIDNATTSSOLSRALLYT VIMMERBY 28 JUNI – 1 JULI
Med start i Vimmerby och det kom155 startande och 50 Regularity i klass C3 från 
1601 cm till 2000 cm var dom 39 stycken och här åkte Gunnar Fredriksson med Jan-
Erik Eriksson Ludvika. Dom hade 16 sträckor.
Ved travar är hårda ,i mål etapp 1. Kul har vi.

 

 



KVÄLLSRALLYT ESKILSTUNA 30 JUNI
Det var tredje deltävlingen i Eskilstunas sprint cup och det kom 99 stycken och dom körde 1 sträcka 2 gånger 
och båda tiderna räknades. I Ungdomsrallyt var dom 7 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på 
en 7:e plats dom var 42,5 sekunder efter. I A-B-C-förare Gr E var dom 17 stycken och här åkte Kartläsaren 
Jonna Olsson med Malin Palmqvist Fagersta och dom kom på 6:e plats och var 11,6 sekunder efter.

ERIKSBERG 7 JULI
Inför Slottssprinten kördes en uppvisning på en sträcka på 700 meter där VM-föraren Pontus Tideman och 
PG Andersson och Stig Blomqvist och Alexander ” The Mauler” Gustavsson och Lars Lewen en 20e tal förare 
åkte för att samla in pengar till Diabetsfonden.

SLOTTSSPRINTEN KATRINEHOLM 8 JULI
Det var tredjedeltävlingen i Svenska Rallycupen och även en deltävling i 1300 Rallycup. ETT STORT TACK 
TILL ALLA SOM STÄLLT UPP OCH JOBBAT MED ALLT RUNT TÄVLINGEN OCH UPPVISNINGEN 
NI HAR GJORT ETT MYCKET BRA JOBB ALLA. Det kom 199 startande och vi hade 4 sträckor. Det var 
grillfest på kvällen vid Eriksbergs slott och det var ca 450 stycken som åt mat på kvällen och det var under-
hållning också. Lars Stugemos band HIO  spelade på scenen vid starten för tävlingen och det var mycket 
uppskattat. 

 Tuffa kamper på regnhala sträckor i Slottssprinten.
 När de tävlande vaknade upp vid Ericsbergs Slott under lördagsmorgonen hade fredagens soliga som-
marväder bytts mot regn, fyra sträckor på programmet för Slottssprinten ingående i Svenska RallyCupen och 
1300 Rallycup och arrangerat av Katrineholms MK.

Inget kunde störa Tobias Johansson från att plocka dagens samtliga sträcksegrar, Mitsubishiåkaren från 
Ludvika var snabbast genom tävlingen och plockade ännu en seger. Tider för andraplats totalt hade Jörgen 
Jonasson som laddade stenhårt med sin Skoda Fabia R5, han i inbjudningsklassen som tillät rekognosering. 
11 sekunder bakom Jonasson ses Daniel Röjsel som åter gjorde en stabil insats i 4wd klassen, hade precis som 
i vinterns inhopp med en Fiesta R5 en god fight med Kjell Sandberg som nu var 3,5 sekund bakom.

Emil Bergkvist inledde med fjärde tid totalt, han gjorde rent hus med sträcksegrar under dagen - fyra segrar 
och snabbaste 2wd åkare med en total sjundeplats. Trots sina sträcksegrar var det ingen dominans från VM 
åkaren som nu hade Emil Axelsson som co-driver, första tävling ihop för dem båda. Endast 21 sekunder ba-
kom var Kristian Johansson som i sin tur hade tio sekunder bak till Elias Lundberg. Favoriten Fredrik Eriks-
son slutade fyra följd av Emil Karlsson i klassen.
13:e totalt slutar b-vinnaren Erik Wigren som hade god kamp med Albin Nordh tävlingen igenom, Nordh 
tvåa med åtta sekunds marginal, bakåt halvminuten till Simon Karlsson.
Kullingsåkaren Lars Arvidsson körde till sig närmare minutens marginal till tvåan Andreas Ekström, tredje-
platsen till Victor Liljesson sekunderna bakom.



Närmare minuten till nästa bil hade Arne Bäckström till Fredrik Eljas i Appendix K, tredjeplatsen för Peter 
Johansson.

Robert Andersson och Joacim Rydin inledde bäst i 1300 Rallycup och de 
båda skiljdes åt av knappt fyra sekunder efter två körda sträckor. Rob-
ert bryter på tredje sträckan och Rydin kör in som vinnare efter ss4. 
Avancerade i klassen under dagen gjorde Mattias Lagström som på långa 
ss3 körde upp sig tre placeringar, slutar tvåa 24 sekunder bakom. Tätt värre 
bakåt där Andreas Abrahamsson bara var sekunden bakom, han hade i sin 
tur samma marginal bak till Stefan Sollenfelt.

13 sekunder avgjorde grupp E A/B-förare, placeringarna i topp höll sig un-
der dagen, segern till Johannes Joons före Jesper Larsson, trea och halvmi-
nuten från vinnaren var Linus Isaksson. 

              © emotorsport.se
       Tobias Johansson tog samt        
liga sträcksegrar och vinner 
Slottssprinten och blir kungen av 
slottet fram till nästa år.

Minutens marginal om segern hade Alexander Broberg i c-klassen, tvåa slutar Martin Åberg samtidigt som 
Nicklas Gustafsson passerade Peter Rydholm på sista sträckan.

Isac Nordström inledde Grupp F/VOC snabbast, Kullings föraren hade ledningen under stora delar av dagen, 
men inte till mål. Efter en femte tid på ss1 så började Lukas Kindgren klättringen, tog placeringar för varje 
sträcka och körde på avslutningen förbi Isac som tappade tiotalet sekunder mot övriga i klassen. Kindgren 
vinner 6,7 sekund före Isac som håller andraplatsen före Frederik Eckhardt. Jan Wigertson passerade Lars 
Ohlson i slaget om fjärdeplatsen på sista sträckan.
Tre bilar inom nio sekunder för C-förare grupp F/VOC - segern tar Tim Palmqvist med fyra sekunder till 
Mathias Savela och på tredjeplatsen David Dannevall.

Sist ut i fältet är Ungdomsrally med Joakim Ellner Landberg som vinnare, han kör till mål 1:30 minut före 
Kalle Gustafsson som passerade Alexander Braneby på sista sträckan.  
I 1300 Rallycup var dom 18 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 3:e plats dom var 
25,0 sekunder efter.
I Klass 1 4WD var dom 32 stycken och här kom Ulf Pettersson med Andreas Ekström på en 9:e plats och 
dom var 1,24,7 minut efter. På 19:e plats kom Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson dom var 2,55,4 mi-
nuter efter.
Tyvärr tvingas vi bryta på ss1 efter en avåkning. 
Så tråkigt! Nu behöver bilen lite omvårdnad innan nästa körning. Bara 
att bryta ihop och komma igen. Emil Carlsson Motorsport med Magnus 
Nilsson.
Tyvärr så slutade det så här på SS 3 för kartläsaren Christer Carlsson 
med Niklas Hägg Hudiksvall. 
I Klass 2 A-förare 2WD var dom 38 stycken och här kom Fredrik Eriks-
son med Daniel Mörn Edorsson Gränna på en 4:e plats dom var 33,3 
sekunder efter.

© emotorsport.se
Emil Bergkvist tar hem 
2wd klassen i Slottssprint-
en i en VW Golf.

© emotorsport.se
Joacim Rydin körde 
hem klassen 1300 Ral-
lycup.



Vi slutar på fjärde plats i slottssprinten, lite problem på ss1 med gearcutten på bilen sen kom vi ifatt en bil 
som starta lite dumt före oss..tappade lite viktiga sekunder tyvärr. Resten av tävlingen är vi kanon nöjda med 
FE Motorsport.
På 23:e plats kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson och dom var 2,03,2 minuter efter. Här bröt 
Kartläsaren Olle Erixon med Johan Eriksson på SS 1.
Game over on ss1.
Styrstaget gick av och de gick till skogs. Vi mår bra å bilen är lite öm. 
I Klass 3 B-förare 2WD var dom 27 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 18:e 
plats dom var 4,22,0 minuter efter och han var ovan med framhjulsdrift på sin ny Ford Fiesta. På 19:e plats 
kom Lars Lindros med Fredrik Karlsson dom var 6,02,0 minuter efter. På 20:e plats kom Kartläsaren Johan 
Karlsson med Håkan Johansson Björkvik dom var 7,28,4 minuter efter men då har dom tappat ca 4,30 på SS 
3. 
I Klass 4 C-förare 2Wd var dom 22 stycken och här kom Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö på en 
15:e plats dom var 8,19,4 minuter efter med då har dom tappat ca 3 minuter på SS 1. Här fick tyvärr Rasmus 
Carlson med Felicia Grundtman Eskilstuna bryta vid servicen efter SS 2 med Teknisk fel.
I Klass 6 Gr F och VOC var dom 13 stycken och här kom Claes Claesson med Peter Fritz på en 9:e plats dom 
var 1,57,1 minut efter. 
I Ungdomsrallyt var dom 7 stycken och här kom Josefine och Robert Björling på en 6:e plats dom var 4,58,2 
minut efter. 

Hursa om det inte var lite problem med sikten igår   Har aldrig varit med om så mycket biltrassel som föråka-
re någon gång, tack till alla som flyttade sig i kön i SS2 när akuta reparationer gjorde oss "lite" sena  Tt Tobias 
Carneling med Bengt Andersson här åkte också Anders ”Munken” Jansson med Åke Andersson föråkare och 
Kartläsaren Anders Karlsson med Leif Ramström Västerås i en Ford Mustang också föråkare. 



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 andra måndagen i månaden, kl. 19,00 ( ej i juli) på Lövåsvägen 18 Katrineholm. Andra 
platser meddelas på facebook.

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

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

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

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

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


