
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

 

Ordförande hälsar God Jul och Gott Nytt År och en önskan 
om ett bättre 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NR 4   Årgång 96   2020 



Banracing 

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

om tävlingen som ni åker. 

 
SLUTRESULTAT I VALERYD LEGENDS CUP TOTALT 75 stycken tog poäng. 

 

1. Rasmus Eriksson   Malmö AK  574 

10. Olle Erixon  KMK  403 

 

Rookie cup 31 stycken tog poäng. 

1. Olle Erixon  KMK  403 

 

KINNEKULLE RING 2-4 OKTOBER 
 

Richard Eriksson 

 

Nu har säsongen med SSK serien avslutats denna helg med finalracet på Kinnekulle Ring. 

Under hela veckan har det varit en dyster läsning på alla olika vädersajter, från ihållande regn 

från torsdag till söndag, till resultatet, en regnig och grå racesöndag. 

Vi åkte ner till Kinnekulle Michael Eriksson, Jens Gustavsson och jag på torsdag eftermiddag. 

Väl nere på plats så riggade vi upp tältet och gjorde allt klart till fredagens fria träning. 

På fredags träningen så gjorde vi ett test när jag gick ut på min träning, vi la på 17 tums 

bakhjul för att få lite högre toppfart. Jag kan väl säga att det testet gick inte alls som planerat, 

först blev det Bambi på hal is med de gamla däcken vi hade och sen så blev utväxlingen helt 

fel, bilen orkade inte varva ut, kunde inte ens lägga i sexan på rakan. Så den idén skrotades 

direkt. 

Vi testade även ut lite väghållning så när fredagen var över var vi riktigt nöjda med bilen och 

såg fram emot lördagens träning och kval. 

På fredagskvällen kom resterande teampersonal i form av Emilia Eriksson och Henry, nu var 

vi kompletta. 

Michael gick ut på träning först av oss, allt kändes och såg riktigt bra ut, resultatet blev bara 

tiondelar över hans egna personbästa.  

Nu var det min tur, glad i hågen efter Michaels lyckade träning så begav jag mig ut på banan. 

Allt kändes riktigt bra, redan på varv 4 så hade jag slagit mitt personbästa. Väljer då att bara 

köra nått mer avkylningsvarv för att sen gå i depån med ett flin i hela ansiktet, nu jäv...ar ska 

det åkas. 

Efter en god lunch med pasta bolognese så var det dags för kval på eftermiddan. 

Michael går ut först, får inte allt att riktigt stämma, när han ska göra de avslutade ”pusch” 

varven så levererar inte däcken det fäste som behövs. Men till slut så kvalar Michael in på 

andra plats nån tiondel över personbästa, dock var förhoppningarna efter morgonens test att 

kvalet skulle innebära ett nytt personbästa. Men men, det tar vi på söndagens race istället. 

Nu var det min tur, jag tänkte att jag behöver ta mina snabba varv tidigt på kvalet om däcken 

skulle bli för varma. Jag lyckades att få en kvaltid en tiondel ifrån mitt personbästa, det var 

jag nöjd med. Dock räckte det inte till mer än tredje tid i min klass. Men jag kunde inte göra 

mer, Robin Wärmlund och Joel Thoren var alldeles för snabba. 

Nu var lördagen över, vi laddade upp med att grilla korv och diskutera taktik medan vi 

avslutningsvis tittade på Indycar för lite tips och trix inför söndagens race. 

mailto:ove.bjorling@hotmail.com
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__cft__%5b0%5d=AZWplbJxtrJ0i2K7hoZKdFCeVgeKEFeHOugrVTDzfdVlkfQ9mVt5uSI4utmJRUUGWVRJs-BGHbEV21qylXtI2W-2ljcT4lc4ouc5w_ucfOApQJGIIwLG3tUUeCu7Gy5jLsg&__tn__=-UC%2CP-R


Vaknar upp på söndagen, det är blött, kallt och blåsigt det har regnat under natten och 

morgonen. Vi går ut och sparkar lite på den blöta banan medan vi diskuterar dagens däckval. 

Det regnar inte nu på morgonen när Michael ska gå ut och köra sitt race 1. Vi tänkte ingen 

kommer ihåg en fegis, vi skodde bilen med slicks och räknade med att banan skulle torka upp. 

Oj vad vi bedrog oss, banan var dyngsur och torkade inte nått överhuvudtaget. Så Michaels 

race 1 var bara att överleva och ta sig i mål som sista bil. 

Nu blev det min tur, vi bytte till de regndäck vi hade, skurna R-däck. Betydligt bättre än slicks 

men ändå inte det bästa alternativ, men dock det ända vi hade. 

Starten går och det är rätt tajt till en början, vi ligger 4 bilar i täten innan Robin, mästaren på 

regn drar ifrån oss alla. När målflaggan faller så kvitterar jag ut en tredje plats. Rätt nöjd med 

min insats trots allt. 

Nu är det dags för lite pytt i panna för att få lite energi för årets sista race. Under lunchen 

pratar vi lite taktik för att se vad som behövs för placeringar för att behålla vår ledning i våra 

respektive serier. 

Nu i race två så har Michael i och med fel däcksval i första racet sista tid och står sist på 

griden. Men det är ju lite roligt det också, få försöka fajta sig uppåt i fältet. Nu åker Michael 

också på våra regndäck. Fästet är nu betydligt bättre, nu ska det åkas fort i blötan. Vad händer 

då, jo vänsterdörren far upp och den tekniska flaggan som innebär infart direkt till depån 

kommer upp. För under kvalet var det närkontakt med en BMW M1 som innebar en bredsida 

där vår dörr hade fått sig en smäll och nu inte ville vara stängd. Efter tredje försöket så satt 

dörren äntligen kvar i sitt hål. Det genom att Jens hade krupit in i bilen, låst dörren med några 

buntband och likt en kålmask åla sig ur bilen sen. Jag kan lova att det var många som 

skrattade och hade roligt på vår bekostnad, vilket vi gladeligen bjöd på. Men i och med dessa 

äventyr så tappade Michael mycket tid och varv vilket innebar ännu en sista plats i heat 2. 

Nu in snabbt som f... till vår depå, tanka upp bilen spänna fast dörren ordentligt och sätta dit 

restriktorn, nu var det min tur att köra årets sista race. Ja även sista racet med vår underbara 

volvo som har levererat så mycket bra och rolig racing. Till nästa säsong så kommer det att 

byggas en ny bil, ska bli så spännande om det är rätt tänkt eller inte. 

Men nog om detta, nu ska det rejsas... Jag hade kvalplats 4 i andra racet. Starten går och som 

vanligt levererar Volvon direkt, jag plockar en placering direkt innan första sväng, Volvon är 

så grym att starta med. 

Jag är och klättrar på ryggen på bilen som ligger tvåa, jag vill åka fortare. Men tyvärr så är 

den bilen mycket snabbare rakt fram så jag kommer inte om. Ut på varv två så dyker Joel på 

innern ut på Start/målrakan, jag inser att jag har inte mycket att sätta emot. Ingen idé att streta 

emot, grabben är helt enkelt för snabb. Men snabbast som vanligt i regn var Robin som 

återigen tog en klar seger i race 2. Även detta race tog jag mig i mål som trea, helt enligt vår 

plan. 

När vi nu har rullat i mål så är vår säsong 2020 över, en märklig säsong för oss alla i och med 

Covid 19 pandemin. 

När alla poäng är räknade från årets alla tävlingar så står det klart att både Michael Eriksson 

och jag har vunnit våra klasser, vi tar hem en varsin klass seger, Michael vinner i klassen 3C 

och jag tar hem vinsten i klass 3A. Riktigt kul att vi kunde knyta ihop säcken i slutänden. 

Lite roligt, det är andra året som vi i vår underbara Volvo tar hem en varsin klass seger, det 

hände även 2018.  

Bilen är nu historisk, den har med oss som förare på 3 år vunnit klass segrar i följande klasser: 

2018 vinst i Classic Racing och klass 3B, 2019 vinst i klass 3B sen slutligen då i år serievinst 

i klasserna 3A och 3C.  

Det känns lite vemodigt att pensionera vår Volvo nu, men den har nu gett oss de vinster vi kan 

få. Så nu ska den ställas undan och få vila medan vi plockar ut drivlinan och flyttar över den 

till nästa års bil. En bil som vi hoppas och tror mycket på. Sen nej, vi kommer inte att berätta 



vad det kommer att bli för bil. Ni får följa oss även nästa år så får ni se vad vår nästa 

förhoppningsvis serievinnande bil är för bil.  

På bilden ser ni årets pokaler som bilen har levererat, på bild fastnade det också några goa och 

nöjda förare av bilen 

Stort tack till er alla som har gjort detta raceår möjligt. Alla som hjälpt till med, runt bilen, 

servat och peppat oss, ni är guld värda. 

För att inte tala om alla dessa underbara funktionärer i SSK serien, utan er är vi ingenting, ni 

är bara bäst. 

 

 

  
 

 

Slutställning i SSK Klass 3A där 11 stycken tog poäng. 

1. Richard Eriksson KMK Volvo 240  285 

 

SSK Klass 3C där 16 stycken tog poäng. 
1. Michael Eriksson KMK Volvo 240  509 

 

 

Mille Johansson Racing 

 

Säsongen 2020 är nu över och jag vill börja med att säga tack till  

Aquila Synergy Cup för otrolig rolig racing, alla mina sponsorer, följare och alla som stöttat 

mig med min satsning. 

Det har varit ett år med mycket motgångar med tekniskt strul men det har gått bra ibland.  

https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__cft__%5b0%5d=AZXm6H69DuovTe7J7U9AoFACLVShrlPFUbJiaLkW3yal_Bl7uYdi4YE4NR0kq6Kef94jhvGUHtxyvA7EDDr8hfIE7ZvX9xYc63lhgQ6cYDbp9agKEHIMVDvMJO3Ty2Seq16_4Ltr62xEbHgSf7SgVqyd1T6vLuCwUlZBG-H7FIzwmMeLW3J3kTlxPFkXzPRD7sk&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/Aquilasynergycup/?__cft__%5b0%5d=AZXm6H69DuovTe7J7U9AoFACLVShrlPFUbJiaLkW3yal_Bl7uYdi4YE4NR0kq6Kef94jhvGUHtxyvA7EDDr8hfIE7ZvX9xYc63lhgQ6cYDbp9agKEHIMVDvMJO3Ty2Seq16_4Ltr62xEbHgSf7SgVqyd1T6vLuCwUlZBG-H7FIzwmMeLW3J3kTlxPFkXzPRD7sk&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Aquilasynergycup/?__cft__%5b0%5d=AZXm6H69DuovTe7J7U9AoFACLVShrlPFUbJiaLkW3yal_Bl7uYdi4YE4NR0kq6Kef94jhvGUHtxyvA7EDDr8hfIE7ZvX9xYc63lhgQ6cYDbp9agKEHIMVDvMJO3Ty2Seq16_4Ltr62xEbHgSf7SgVqyd1T6vLuCwUlZBG-H7FIzwmMeLW3J3kTlxPFkXzPRD7sk&__tn__=kK-R


Säsongen började bra i Falkenberg med bra fart och bilen fungerade som den skulle. Vi 

lämnade även tävlingen med ett nytt banrekord för Aquila klassen.  

Raceweek på Kinnekulle var inte en bra helg för oss. En krasch i tidskvalet och en bil som 

inte gick till 100% var inget vi ville ha. Allt genomsöktes men inget hittades. 

På Gelleråsen så började helgen dåligt med att vi hade samma problem som på Kinnekulle. Vi 

kollade igenom filmerna från kameran och valde att undersöka bränslepumpen. När 

mekanikerna väl var där så hittade de en jordkabel som satt löst. Den skruvades dit och sen 

gick bilen som den skulle  Det resulterade till att från startat 12a till 4a i mål. Racet efter 

startade jag 4a och gick i mål som 1a vilket var riktigt skönt efter alla om och men.  

I helgen som var så började det starkt med en andra plats på första testet. I tidskörningen så 

fick jag inget flyt med omkörningar på bra varv och ingen slipstream. Under första racet så 

kände jag att jag tappade meter efter meter på raksträckorna. Vi valde att byta växellåda för 

att något annat kunde det inte vara eftersom vi hade haft motorbyte 3 gånger innan. Till race 2 

på söndagen så regnade det och det är inte något jag känner mig så bekväm i. Efter jag hade 

kört upp mig till en 3e plats så snurrade jag i sista kurvan och tappade ner till 5e plats. Race 3 

fick jag en bra start från ruta 5, iväg som 4a och i och med en omkörning på 3e placerade 

Elias så gick bilen rakt fram när jag svängde och gled in i Elias bakhjul och vi båda snurrade. 

Iväg sist och började jaga efter topp placeringar. Lyckades ta mig i mål som 5a men tidstillägg 

på 30 sek för ojust körning när jag gled in i Elias gjorde att jag fick en 7e plats i mål. Det var 

inte en bra helg för oss igen. 

Det har varit en upp och ner säsong för oss men jag kan redan nu presentera nästa års vapen! 

En VW polo grp N rallybil som jag ska köra! Det kommer i första hand bli rally som jag ska 

köra men med dubblering i Aquila dem helger som passar oss. 

Tack för oss säsongen 2020 så ses vi i skogarna och på racingbanorna säsongen 2021! 

 

     
 

Linus Granfors kom i Race 1 på en 5:e plats och i Race 2 kom han på 6:e plats och i Race 3 

kom på en 6.e plats, 

 

Slutställning i Aquila cup där 15 stycken tog poäng. 

1. Joel Granfors  KAK Stockholm  353 

4. Mille Johansson  KMK   264 

5. Linus Granfors  KMK   244 

 

 

VELODROMLOPPET KARLSKOGA 9-11 OKTOBER    
 

I Formel Ford var de 12 stycken och i Race 1 kom John Thim på en 2:a plats och i Race 2 

kom John på en 3:e plats.  



 

Johan Lund deltog även i Formel Ford-heatet med sin dubbelförgasarförsedda Formel Vee. 

Eftersom det regnade hade han stor fördel av sina regndäck och han var därför först över 

mållinjen i båda heaten. Formel Ford-förarna hade sig själva att tänka på och de kämpade 

inbördes. John Thim var tillbaka igen och han vann första racet före Nicklas Nilsson och 

Anders Öberg. Andra racet vanns av Håkan Tagesson före Thim och Henry Sandblom.  

 

Slutställning Riksmästerskap i Historisk Racing. 

FF/2C Formula Ford 1982 – 1990 (1600 cc) J där 9 stycken tog poäng. 

1. Henry Sandblom RHC  Van Diemen RF 89 66 

4. John Thim  KMK  Van Diemen RF 86 30 

 

Slutställning i Historisk Racing Totalställning där 159 stycken tog poäng. 

1. Johan Lund Västerås MS  Motul  86 

67.John Thim KMK  Van Diemen RF 86 30 

 

Slutställning Klassvis där 9 stycken tog poäng. 

1.Henry Sandblom RHC  Van Diemen RF 89 66 

5.John Thim   KMK  Van Diemen RF 86 30 

 

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. 

 

HÖSTRACET VÄSTERÅS 3-4 OKTOBER        
 

Det var en tävling i Västerås och i Junior 125 kom Sebastian Valtin på en 25:e plats i finalen 

och han kom 24:a i förfinalen. I Second Chance fick tyvärr Agnes Wendelin bryta. Dom var 

42 stycken.  

 

Ola Wendelin: ”I helgen körde vi Höstrusket! Vi hade mindre rusk på lördagen än kompisarna 

som körde på söndagen men annars säkert lika trevligt. Bra genomförd tävling även om det 

var många som körde mer på gräset än banan! 

Agnes rullade igång lugnt och efter ett snack om hur man bäst dödar chikanen ut på rakan och 

hur inbromsningen genom de avslutande kurvorna inför start och mål bör vara så såg det 

kanonbra ut. 

Nytt PB på tidskörningen följdes av en svår ytterstart där vi tappade lite placeringar. Följt av 

ett rafflande andra heat där Agnes lyckades attackera och försvara sig väl genom hela rejset, 

spännande jakt av Sebastian Valtin.. 

Med 5 startposition i Second chance heatet där 5 går vidare till final såg det ljust ut. 

Sedan hände ingenting, inte ett liv i maskin vid start... det var bara för mekanikern att dra ner 

skämsmössan djupt i pannan och packa ihop... 

Stor besvikelse över att inte få chansen att köra färdigt denna sista J125 tävling. 

En kabel hade gått av i startmotorn. Ny låg hemma på bänken men gjorde ingen nytta där.” 

 

I Senior 125 kom Johan Ekroth på en 27 :e plats finalen som han bröt efter 6 varv och han 

kom på 25:e plats i förfinalen och han kom 3:a i Second Chance. Här fick Gustav Ekroth 

bryta i Second Chance där han blev 7:a. De var 33 stycken. 

 

I OK Junior kom Neo Stenberg 8:a i finalen och han blev 7:a i förfinalen av 9 startande. 



Rally 
 

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

om tävlingen som ni åker. 

 

# Svenska Mästerskapet 2021: 
08-09/01 North Rally. NMS Boden.    I skrivande stund har denna ställts in. 

14-15/05 South Swedish Rally. SSR-klubbarna. 

18-19/06 Göhlins Skilling 500. Skillingaryds MK. 

14/08 Killingen. Kils MK Bil. 

03-04/09 Snapphanerallyt. Hässleholms MK. 

 

# Sprint SM, Asfalt 2021; 
05/04 Påsksprinten. I skrivande stund har denna ställts in. 

08/05 Uddevalla City Race. 

22/05 Tierps Arena SM-sprint. 

05/06 Säffle City Race. 

03/07 SM-Veckan, rallysprint. 

 

# Sprint SM, Grus 2021; 
16/07 Hästkraftsprinten. Årjängs MK. 

07/08 Hårdingen. Vara MK. 

21/08 Bergslagsrallyt. Ludvika MS. 

25/09 Sigtunasprinten. Sigtuna RC. 

16/10 Karlskronapokalen. Karlskrona AK. 

 
 Ny bilklass i Rally-SM, Standardklassen kliver in. 

PRESSRELEASE 

Standard blir den nya mästerskapsklassen i rally-SM 2021. 

– I grunden handlar det om våra ungdomar som börjar tävla i en standardbil. Många vill åka SM 

men det blir ett stort steg och dyra investeringar att gå upp en klass. Men från och med nästa år 

finns det möjlighet att träda in på SM-planen med sin homologerade Grupp F-bil. Och därifrån tar 

sig vidare framöver, säger Anders Martinsson, vd för Svenska RallyMästerskapen. 

 

Den nya JSM- och SM klassen ”Standard” kommer att finnas i alla tre mästerskapen. 

 

 Tuffare däckbegränsning minskar kostnaderna i SM. 

PRESSRELEASE 

En av de tävlandes största utgifter på en säsong är kostnaden för däck. Däcken har även 

blivit en symbolfråga för vissa arrangörer där utvecklingen mot allt mjukare 

gummiblandningar driver på vägslitage. Man kan även styra bort från ofoget att gena som 

kostar arrangörer mycket pengar i vägåterställning om de tävlande måste kunna använda sina 

däck i flera tävlingar. 

– I ett försök att begränsa kostnaderna för de tävlande och samtidigt styra mot att de tävlande 

inte använder de mjukaste gummiblandningarna och de längsta dubbutsticken för att hjälpa 

arrangörerna har SRM tillsammans med Rallyutskottet haft en dialog med en grupp tävlande 

och de tre största däckleverantörerna i Rally SM kommit fram till att vi vill ha lite tuffare 

däckbegränsning i Rally SM, berättar David Lindström från Rallyutskottet. 

 

För sommarsäsongen 

SS längd <12 mil = 8 däck 

SS längd >12 mil = 12 däck 

 

Vintertävlingen i Boden/Luleå garanterar vinter och med 10 däck tillgängliga att disponera 



fritt för hela helgen sparar de tävlande kostnaden för 6 vinterdäck jämfört med två 

vintertävlingar (8 + 8) på olika helger. Resan till Luleå är lång för sörlänningar, men de 

sparade 25 000 kronor väger lätt upp kostnader för resa och boende den helgen. 

– På sommartävlingar kommer man få märka in 8 däck till första tävlingen på grus (eller 12 

om det blir mer än 12 mil SS). Sedan till tävlingen därpå får man ha 8 däck, men bara märka 

in 4 nya, sedan får man använda 4 av de man märkt in till förra tävlingen. 

– Tävlingen därpå likadant att man får använda 8 däck på tävlingen, men bara 4 nya och ta 4 

av de 12 man märkt in tidigare. På det viset sparar den tävlande som har tänkt köra hel SM-

säsongen på grus kostnaden för 12 däck (36 000 kronor plus moms räknat på ett snittpris på 

de tre största däckleverantörerna till Rally-SM) 

 

Hur hanterar man en som missat den första tävlingen och "local heroes" som vill köra bara sin 

hemmatävling? 

– De får märka in 8 däck till "sin" första tävling och vill man fortsätta åka Rally-SM så får 

man kliva in i stegen 4 nya och 4 tidigare inmärkta däck till tävling 2 och så vidare Man har ju 

redan missat poängen från en tävling. 

 

Hur hanterar man om en tävlande kör sönder ett nästan nytt däck? 

– Den tävlande får använda två "jokerdäck" under säsongen i syfte att få jämna par. Det 

hanteras på den tävlingen där man skadar däcket. Den tävlande får visa upp det skadade 

däcket för tekniske chefen eller dennes utsedde som gör en notering i listan för dennes 

licensnummer. Då kan man också kontrollera att däcket är skadat och inte utslitet. 

 

En tävlande byter klass under säsongen? 

– Då man inte tar med SM poäng mellan SM klasser så börjar den tävlande om med 8 däck 

till den nya klassen. Därefter 4 + 4 som beskrivit tidigare. 

– Systemet ställer lite krav på den tävlande att hålla reda på vilka däck man har använt till 

SM, men det styr också mot att inte åka de mjukaste gummiblandningarna. Det finns en 

utbredd hysteri att alltid åka på nya däck även om det går utmärkt att åka på bättre begagnade. 

SM arrangörerna får extra jobb att hålla en levande lista sorterat på SM klass och 

licensnummer (inte personnummer jfr GDPR) som man skickar vidare till nästa arrangör, 

avslutar David Lindström, Rallyutskottet 

 

» Pressrelease från Svenska RallyMästerskapen. 

 

 Supercupen öppnar ny klass för R1 2021. 

PRESSRELEASE 

På grund av att Rally-SM inte släpper in hela R1 klassen som varit inbjudningsklass 2020 

gör Supercupen 2021 förändringar. 

- När det nu bara blev Gr-F homologerade så har jag tagit ett beslut att göra om regelverket 

till 2021, förklarar Jörgen Joons. 

 

Vi gör en klass som startar först i varje tävling och dom godkända bilarna är Gr-E, Gr-F, 

VOC, Gr-N 0-1400cc samt 1300 Rallycups bilar förklarar Jörgen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 jan Hälsingerallyt SMK Hälsinge Inställd! 

30 jan Tierpsrundan MK Tierp  Inställd! 

20 febr Vinterpokalen Sandvikens MK 

 

13 mars LBC-Ruschen Lima MS  Inställd! 

12 juni Björn Waldegårds Minne MK Rimo  

 

28 aug Stormpokalen Östhammars MK  

 

http://www.smkhalsinge.se/
https://idrottonline.se/ClubTierpMotorpark-Bilsport/
https://sandvikensmk.se/
http://www.limams.com/
http://www.kilsmkbil.com/
http://www.osthammarsmk.se/


 
Midnattssolsrallyt på Gelleråsen 
Racerbanan Gelleråsen utanför Karlskoga blir start- och målplats för Midnattssolsrallyt 
2021. Ett av Europas största historiska rallyn är därmed tillbaka på historisk mark. 
Redan nu är det mesta klart inför Midnattssolsrallyt 2021, och Gelleråsen Arena strax norr 
om Karlskoga blir tävlingens start- och målplats, tillika serviceplats. 
– Vi brinner för motorsport och därför är vi stolta och glada över att Midnattssolsrallyt har 
valt Gelleråsen både 2021 och 2022. Vi ska göra allt vi kan för att tävlingen ska bli en succé, 
lovar Richard Göransson, Gelleråsen Arena. 
Det finns en historisk koppling mellan Midnattssolsrallyt och Gelleråsen. Under i stort sett 
varje Midnattssolsrally mellan åren 1955 och 1964 kördes varvlopp på banan. 
– Varvloppen är något som vi tagit fasta på, och under tävlingen har vi planerat in moderna 
motsvarigheter i form av Super Special Stages på Gelleråsen Arena, både under onsdagen 
och fredagen, berättar Per Carlsson, Midnattssolsrallyt. 
I det andra Midnattssolsrallyt som kördes, 1951, var tävlingens första specialsträcka den 
numera klassiska Stadrasträckan norr om Gelleråsen. Men innan dess hade ekipagen 
gemensam start i Karlskoga. 
– Midnattssolsrallyt är en klassisk tävling och jag tycker att det är fantastiskt att den är 
tillbaka på klassisk mark. Enligt mig är tävlingen en av de bästa i hela Europa i sin genre, 
både sportsligt och publikmässigt, säger Tony Ring, kommunstyrelsens ordförande i 
Karlskoga, Han är mest känd som racerförare men har även kört Midnattssolsrallyt sex 
gånger. 
Själva tävlingen pågår likt tidigare år mellan onsdag och lördag, 7-10 juli för att vara exakt, 
och är uppdelad i tre etapper med nattuppehåll. 
– Vi har kunnat använda stora delar av arbetet vi lade ner inför 2020 års rally. Det gör att vi 
ligger långt fram både i planering och genomförande, inte minst tack vare ett stort 
engagemang från klubbar och tävlande, avslutar Philip von Mecklenburg från 
arrangörsklubben KAK. 
 

ADDIOSPRINTEN NORRKÖPING 3 OKTOBER   
 

Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie som kördes på 

Himpan och det kom 109 startande och de körde 1 sträcka 3 

gånger och alla tider räknades. 

 

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var de 17 stycken. 

Rasmus Carlsson kom på en 6:e plats han var 3,6 sekunder 

efter.  

 

I A-B-förare Gr E var de 12 stycken och här vann Rickard 

Mossberg med Lisa Liljekvist klassen med 2,5 sekund. 

GRATTIS!  

 

 

I C-förare Gr E var de 9 

stycken och här kom 

Kartläsaren Patric Björling med Rickard Persson, Vingåker 

på en 6:e plats. De var 30,4 sekunder efter.   

 

 

 

 



I C-förare 2WD var de 15 stycken och här kom Kartläsaren 

Patrik Lund med Hasse Pettersson, Nyköping på en 6;e 

plats. De var 17,2 sekunder efter.  

 

 

 

 

 

GÄSTABUDSTROFEN NYKÖPING 10 OKTOBER   
 

Det var en tävling i Nyköping där det kördes 2 Sträckor 2 gånger och det kom 123 startande.  
Det var några KMK:are som var med och jobbade på tävlingen. 

 

I 4WD klassen var de 15 startande och utav dem var 3 stycken B-förare. Här Totalsegrare 

Kartläsaren Christer Carlsson med Tomas Bergman, Hälsinge med 8,3 sekunder. 

GRATTIS! 

 
Christer Carlsson 

   

Idag gick de så bra de kunde , Totalseger i Gästabudstrofen , jag är så grymt imponerad av dig  

Tomas Bergman.  

 

Super toppen dag var det att lotsa fram dig. Fast ja sa några åhhh  

Stort tack ännu en gång. 

 

 

 

    

 

 
Torbjörn Westerdahl 

Frågan är hur den här dagen kommer att sluta när den började så bra.  

Forden började koka innan Stigtomta vi fyllde på vatten och trodde det hade med kylar locket 

att göra men icke när vi kommer in i Nyköping så stannar bilen vid rondellen där Preem och 

Burger King ligger.  

Då har vulkningen på remskivan på vevaxeln släppt så det var därför den inte laddade eller att 

vattenpumpen drog runt kylarvätskan.  

Jaja vi släpade upp bilen till BurgerKing och krokade på släpet på Anders Bergström och åker 

för att besiktiga.  

Visst fan nycklarna till rallybilen ligger i forden.  

Nu börjar man fundera om man ska åka eller vända hemåt.  

Men va fan nu har vi besiktigat så vi får se vad resten av dagen har att erbjuda.  

https://www.facebook.com/christer.carlsson.56?__cft__%5b0%5d=AZV7wBYVDQ3UQrMSojKFLSh8BIiWoLKMP2CQOCuBuVzV5LhNIc99BHQriSessBB7ReWPVRzzQf-82DmdLOIDrsNM1dcV_SNuqlOpw_2PUs6mR2U7KqlgXHvoyfeqKsi0Gs4&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/tomas.bergman?__cft__%5b0%5d=AZV7wBYVDQ3UQrMSojKFLSh8BIiWoLKMP2CQOCuBuVzV5LhNIc99BHQriSessBB7ReWPVRzzQf-82DmdLOIDrsNM1dcV_SNuqlOpw_2PUs6mR2U7KqlgXHvoyfeqKsi0Gs4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/tomas.bergman?__cft__%5b0%5d=AZV7wBYVDQ3UQrMSojKFLSh8BIiWoLKMP2CQOCuBuVzV5LhNIc99BHQriSessBB7ReWPVRzzQf-82DmdLOIDrsNM1dcV_SNuqlOpw_2PUs6mR2U7KqlgXHvoyfeqKsi0Gs4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/torbjorn.westerdahl?__cft__%5b0%5d=AZU-rE0-cKH9iY-wxdR3kK963Z9Lh3Nd-w6lv6HcVPtQCxuEDEktkrQYcFbr5eirlnNtgy52DJQ7STGYucVgSwGUd9t20KOn62MAZMZ1wiGZthelaE8WcafZARx3JNRjZIIE9Y80sJFBzYZnb6B958I6sVqzX3zaVvOve3TJDcJBxg&__tn__=-UC%2CP-R


 

   
    Nu gick byxorna sönder också.  

 

ToJo Rallyteam 

 

Nöjda och glada med dagen åker vi hem med hel bil och massor av erfarenhet! Tack till alla 

er som gör det möjligt för två gamla farbröder att ha skoj! 

 

Då var vi i mål med hel bil och får vara nöjda med det. Rent ekonomiskt så får vi ut mer av 

start avgiften eftersom vi är kvar på sträckorna längre en dom som stressar igenom för att vara 

först  

Återigen så tackar vi vår mentor och inspirationskälla Mattias Fällman för den tid han lägger 

ner på att stötta oss med goda till rop och uppmuntrande kommentarer skulle inte klara oss 

utan dig.  

Vill även tacka Patrick Skoglund för att han orkar upp dessa tidiga mornar och även  

Anders Bergström för den goda maten, måste snart köpa större overall. 

 

  

På 13:e plats kom Torbjörn Westerdahl med Joachim Branzell. De var 2.36.4 minuter 

efter och bland B-förarna var de 3:a 1,33,1 minut efter.  

 

I 2WD trimmat var de 43 stycken 19 A, 15 B och 9 C-förare, och här kom Fredrik Eriksson 

med Daniel Mörn, Gränna på en 2:a plats. De var 18,2 sekunder efter och de var 5:a totalt. 

GRATTIS! 

 

         
 

På en 22;a plats kom Mikael Gustavsson med Henrik Pedersen. De var 2.48.4 minuter 

efter och bland B-förarna kom de på 7:e plats och var 2.08.6 minuter efter. 

 

Här bröt Kartläsaren Magnus Nilsson med Kalle 

Gustavsson, Haninge efter SS 2 med tekniska problem.  

”Tyvärr bröt vi gårdagens tävling med tekniska problem 

igen. Bilen går som vanligt på transport och fin väg men 

så fort det börjar vibrera så går den inte alls. Troligtvis 

ligger problemet i kabelhärvan, riktigt tråkigt när bilen 

går bra hemma men slutar gå så fort vi startar rallyt.”  

https://www.facebook.com/tojo.rallyteam.1?__cft__%5b0%5d=AZVGaXUo56qQzkCp8bAXxBBCcGG7dS2-jUM-Z9uNCTAStnlisu-tyV2PA_aK_gGeJEw_dppGNmj6TgqdUpCEhofShnpJpjdqOi_j7q7w1WwZdetr4fQ_CImUDjqTlmx2NDla4e9ueo4i8EpmS-PTBrfNaN3kQAesAingcatQSHMsiw&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/tojo.rallyteam.1?__cft__%5b0%5d=AZVGaXUo56qQzkCp8bAXxBBCcGG7dS2-jUM-Z9uNCTAStnlisu-tyV2PA_aK_gGeJEw_dppGNmj6TgqdUpCEhofShnpJpjdqOi_j7q7w1WwZdetr4fQ_CImUDjqTlmx2NDla4e9ueo4i8EpmS-PTBrfNaN3kQAesAingcatQSHMsiw&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/anders.bergstom?__cft__%5b0%5d=AZXx336MUayQC4s07K5A31-TK_vnWyUyD86PRrUI8Dnu-HATSRuCOcRgumnI_YRBqVadoEweC-El6MeYZ6-iRHlsxeAxCzfKI4qx7cfeQm4xJyL8HFpSlO8u7Cg02i2fz7qi5fvEHKG-nr57KgqJfF84uQT42VrWeKoNZvC0vneo_A&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anders.bergstom?__cft__%5b0%5d=AZXx336MUayQC4s07K5A31-TK_vnWyUyD86PRrUI8Dnu-HATSRuCOcRgumnI_YRBqVadoEweC-El6MeYZ6-iRHlsxeAxCzfKI4qx7cfeQm4xJyL8HFpSlO8u7Cg02i2fz7qi5fvEHKG-nr57KgqJfF84uQT42VrWeKoNZvC0vneo_A&__tn__=-%5dK-R


 

I Appendix K var de 27 stycken 18 A, 4 B och 5 C-

förare och här kom Kartläsaren Håkan Lundqvist 

med Leif Pedersen, Flen på en 19:e plats. De var 

3,06,6 minuter efter och här kom de på 4:e plats i B 

och var 1.39.2 minut efter. 

 

 

 

 

 

Här bröt Göran Åkerlund med Göran Svaren efter 

SS 3 med tekniska problem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Här bröt Ulf Pettersson med Andreas Ekström efter SS 3 med tekniska problem plus att de 

fått 1minut i transport prickar.   

 

I VOC, Gr F, Gr N 0-1400 och Gr E var dom 33 stycken 4A, 3B och 26 C och här kom Emil 

Carlsson med Tobias Abrahamsson på en 6:e plats dom var 1,25,6 minut efter och var 2:a 

bland A. 
 

Emil Carlsson Rallysport 

 

Vi rullar imål som 6a idag.  

Vi hade korn på pallen inför sista sträckan men tappade istället tid efter ett tillbud och en 

lättare avåkning. 

Ett trasigt fotstöd gjorde att kopplingen fastnade och jag tappade kontrollen i några 

retursladdar. Vi hade tur idag och hamnade på vägen igen och kunde fullfölja, dock med 

trasig fjädring fram. 

Vi har haft jättekul idag med framsteg i körningen & Tobbe levererade noterna exemplariskt! 

 

Här kom Claes Claesson med Micke 

Widell på en 15:e plats. De var 2,39,0 

minuter efter och bland C kom de på en 12:e 

plats och var 1,52,6 efter. 

 

 

 

https://www.facebook.com/ecrallysport/?__cft__%5b0%5d=AZVN5l8uKq12b1LwddoKtZ3DVA0gqtW4at5y40cTzjRpBPLNmyo9Zn0g21gPIsvMxtEl6KXK-Cv8qb81z_rUeZf99mfxP7EBmUIxhOnLzWABCNGsJoBHcr0Br6Q6mRganlVodhgGsmZ1B0CIuPfDyVdSe4003QHvSmugZjuYIBkQwEXmFtFNjkh4LFiapEQQUhlcl2ad4hVN2MRN9DHn6OomgnC5DFBT0ihNTYXukPZQSQ&__tn__=-UC%2CP-R


Här kom Hampus Carlsson med Anton Persson, Strängnäs på en 16:e plats. De var 2,43, 0 

minuter efter men då har de fått 10 transport prickar och kom på 13:e plats i C och var 1,56,6 

minuter efter. 

 

Anton Persson 

 känner sig glad med  

Hampus Carlsson. 

 

Dagen är slut, började dagen lite knackigt men det blev bara bättre o bättre klättra upp från 

27:plats till en 16:plats totalt av 32 startande i klassen vi är nöjda med. Hampus är en grym 

förare hoppas på fortsatt samarbete mellan oss. Men vi slutar alltså till slut på en 16:plats 

totalt i klassen och 2a i C grupp E (om ja räkna rätt)  

 

     
 

Hampus Carlsson 

 är med  

Anton Persson 

Går dagen gick galant! 

Dagen började på bästa möjliga sätt!...med regn  

I och med att vädret var va de va o bilens torkare va lite så små kassa så var SS1 något svår 

kört. Mycket halt och sikten var ner satt.  

Men övriga sträckorna kördes utan regn så då gick något bättre  

Fina vägar och arrangemang, tackar SMK Nyköpings  tävlings ledning med engagerade 

funktionärer samt tävlings sponsorer för detta!  

Resultatet vart 16 utav 32 startande och Grupp E!  Både jag o  

Anton Persson mycket nöjda med resultatet  

Gratulerar Tomas Bergman och Christer Carlsson  

till totalsegern i Gästabudstrofen Light 2020 

Vill rikta ett stort tack till son o far teamet Niklas Solenö och SvenOlov Solen Solenö som 

ställde upp som mekaniker och körde tävlings bilen till o från tävlingen! Guld Värt!  

 

 

 

Här åkte Joel och Anton 

Bergqvist föråkare.   

 

 

https://www.facebook.com/anton.persson.1426?__cft__%5b0%5d=AZVGuTt-Fmcm6sLimvsjRr2S44X9WokOLfEPrydBAC9fW7hlVKS9uhHOjT3E9EA_SRhMJCSK1gcojbYj5WodUkosjNwBm234FH4MoMvXKb0vbqj-Nl7DAAhDXz0KZRaG4ekp0EEcw4BCBeCdt2f6EoU2S-RNqB8jvnu-cC0Flc94gq5moAutj6ctOvCErI4r17o&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/anton.persson.1426?__cft__%5b0%5d=AZVGuTt-Fmcm6sLimvsjRr2S44X9WokOLfEPrydBAC9fW7hlVKS9uhHOjT3E9EA_SRhMJCSK1gcojbYj5WodUkosjNwBm234FH4MoMvXKb0vbqj-Nl7DAAhDXz0KZRaG4ekp0EEcw4BCBeCdt2f6EoU2S-RNqB8jvnu-cC0Flc94gq5moAutj6ctOvCErI4r17o&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__cft__%5b0%5d=AZVGuTt-Fmcm6sLimvsjRr2S44X9WokOLfEPrydBAC9fW7hlVKS9uhHOjT3E9EA_SRhMJCSK1gcojbYj5WodUkosjNwBm234FH4MoMvXKb0vbqj-Nl7DAAhDXz0KZRaG4ekp0EEcw4BCBeCdt2f6EoU2S-RNqB8jvnu-cC0Flc94gq5moAutj6ctOvCErI4r17o&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__cft__%5b0%5d=AZVGuTt-Fmcm6sLimvsjRr2S44X9WokOLfEPrydBAC9fW7hlVKS9uhHOjT3E9EA_SRhMJCSK1gcojbYj5WodUkosjNwBm234FH4MoMvXKb0vbqj-Nl7DAAhDXz0KZRaG4ekp0EEcw4BCBeCdt2f6EoU2S-RNqB8jvnu-cC0Flc94gq5moAutj6ctOvCErI4r17o&__tn__=-%5dC%2CP-y-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__cft__%5b0%5d=AZXDAWbMdp-cU_wMbDP3jIVbSQinglxmhKMnim7OtqSRm5JmNfZQeNNDVxuvff88C57hgrkFiff_UkKpQDiJgpBmSrw8A4MCTNta4qnF3MQWE8R-Sc6If-zqagXM0FMI3_K8izxduffVdB0DfGMhTxlf&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__cft__%5b0%5d=AZXDAWbMdp-cU_wMbDP3jIVbSQinglxmhKMnim7OtqSRm5JmNfZQeNNDVxuvff88C57hgrkFiff_UkKpQDiJgpBmSrw8A4MCTNta4qnF3MQWE8R-Sc6If-zqagXM0FMI3_K8izxduffVdB0DfGMhTxlf&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/anton.persson.1426?__cft__%5b0%5d=AZXDAWbMdp-cU_wMbDP3jIVbSQinglxmhKMnim7OtqSRm5JmNfZQeNNDVxuvff88C57hgrkFiff_UkKpQDiJgpBmSrw8A4MCTNta4qnF3MQWE8R-Sc6If-zqagXM0FMI3_K8izxduffVdB0DfGMhTxlf&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/anton.persson.1426?__cft__%5b0%5d=AZXDAWbMdp-cU_wMbDP3jIVbSQinglxmhKMnim7OtqSRm5JmNfZQeNNDVxuvff88C57hgrkFiff_UkKpQDiJgpBmSrw8A4MCTNta4qnF3MQWE8R-Sc6If-zqagXM0FMI3_K8izxduffVdB0DfGMhTxlf&__tn__=-%5dC%2CP-R
https://www.facebook.com/anton.persson.1426?__cft__%5b0%5d=AZXDAWbMdp-cU_wMbDP3jIVbSQinglxmhKMnim7OtqSRm5JmNfZQeNNDVxuvff88C57hgrkFiff_UkKpQDiJgpBmSrw8A4MCTNta4qnF3MQWE8R-Sc6If-zqagXM0FMI3_K8izxduffVdB0DfGMhTxlf&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/anton.persson.1426?__cft__%5b0%5d=AZXDAWbMdp-cU_wMbDP3jIVbSQinglxmhKMnim7OtqSRm5JmNfZQeNNDVxuvff88C57hgrkFiff_UkKpQDiJgpBmSrw8A4MCTNta4qnF3MQWE8R-Sc6If-zqagXM0FMI3_K8izxduffVdB0DfGMhTxlf&__tn__=-%5dK-R


JR MOTORSPORTPOKALEN TINGSTÄDE 10 OKTOBER   
 

Det var en tävling på Gotland och de hade 6 sträckor och det kom 38 stycken.  

 

I Ungdomsrallyt var de 3 stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med 

Christoffer Lilja, Gotland på en 2:a plats. De var 1.15,2 minuter efter.  

 

 

Välkomna till 2021 i VOC Mekonomen Rally, klassens trettioandra år som ryggrad i 

svenskt rally. 

Kalender SverigeSerien 2021 

Tävling 1 Torsby, 30 januari - Finnskogsvalsen DAG 

Tävling 2 Torsby, 30 januari - Finnskogsvalsen KVÄLL 

Tävling 3 Sandviken, 20 februari - Sandvikens MK, Vinterpokalen 

Tävling 4 Ljungby, 8 maj - Ljungby MK, Rally Midsommardansen 

Tävling 5 Edane, 12 juni - MK Team Westom, Rally Edane 

Tävling 6 Kil, 14 augusti - Kils MK, Killingen 

Tävling 7 Eskilstuna, 11 september - Eskilstuna MK, EMK Kannan 

Tävling 8 Örebro, 2 oktober - SMK Örebro, Rikspokalen - FINAL SVERIGESERIEN 

 

Kalender VinterSerien 2021 

Tävling 1 Torsby, 30 januari - Finnskogsvalsen DAG 

Tävling 2 Torsby, 30 januari - Finnskogsvalsen KVÄLL 

Tävling 3 Sandviken, 20 februari - Sandvikens MK, Vinterpokalen 

Tävling 4 Falun, 27 februari - Faluns MK, Tractive Winter Rally - FINAL VINTERSERIEN  

 

 

LÄNGBERGSSPRINTEN LINKÖPING 17 OKTOBER   

 
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och det kom 60 stycken och 15 crosskart åkare 

och de körde 1 SS 3 gånger.  

 

I C-förare Gr E var de 8 stycken och här kom Kartläsaren Patric Björling med Rickard 

Persson, Vingåker på 4:e plats och var 16,9 sekunder efter. 

 

RP motorsport 

Vi åker hem som segrare fast än vi sladdade in på en 4 plats i klassen idag vi har haft skit kul, 

bilen funka kanon saknar lite topp effekt än men de går ändå. Nu blir de o ställa in och 

uppgradera över vintern.  

 

Patric Björling 

skötte sig bra han behöver bara öva på höger o vänster lite mer    

 

HÖSTSPRINTEN ESKILSTUNA 17 OKTOBER   
 

Det var en deltävling i Eskilstunas sprint cup och 

det kom 95 startande och de körde 1 Sträcka 3 

gånger, tyvärr blev det en olycka så tävlingen blev 

försenad ett par timmar. 

https://www.facebook.com/RP-motorsport-107972397598736/?__cft__%5b0%5d=AZUAiy_X5H62fjzYd6WYvIDsITopkosEvhxvhQNYX8NsuWACPNfCM2NximeWImhhJxFgp65lLFElmU_b15zB2h6Iyl3LD5HpLOyr_qp5XTf7grMdq6JZsyIRqNNvQTCFXwrFjBOVTESEmeMzELmOxr2zlfwnn5b7Mbx-fOMvWzmvcWtSRMILxXWwHRrl3sHZKuaElDBvkoo1KTxMo2c5ZM98FvVPEcFvrsw-U59KNrNnZb3pVipdTVErf4ytlPc0BCQ&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/patric.bjorling?__cft__%5b0%5d=AZUAiy_X5H62fjzYd6WYvIDsITopkosEvhxvhQNYX8NsuWACPNfCM2NximeWImhhJxFgp65lLFElmU_b15zB2h6Iyl3LD5HpLOyr_qp5XTf7grMdq6JZsyIRqNNvQTCFXwrFjBOVTESEmeMzELmOxr2zlfwnn5b7Mbx-fOMvWzmvcWtSRMILxXWwHRrl3sHZKuaElDBvkoo1KTxMo2c5ZM98FvVPEcFvrsw-U59KNrNnZb3pVipdTVErf4ytlPc0BCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/patric.bjorling?__cft__%5b0%5d=AZUAiy_X5H62fjzYd6WYvIDsITopkosEvhxvhQNYX8NsuWACPNfCM2NximeWImhhJxFgp65lLFElmU_b15zB2h6Iyl3LD5HpLOyr_qp5XTf7grMdq6JZsyIRqNNvQTCFXwrFjBOVTESEmeMzELmOxr2zlfwnn5b7Mbx-fOMvWzmvcWtSRMILxXWwHRrl3sHZKuaElDBvkoo1KTxMo2c5ZM98FvVPEcFvrsw-U59KNrNnZb3pVipdTVErf4ytlPc0BCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/patric.bjorling?__cft__%5b0%5d=AZUAiy_X5H62fjzYd6WYvIDsITopkosEvhxvhQNYX8NsuWACPNfCM2NximeWImhhJxFgp65lLFElmU_b15zB2h6Iyl3LD5HpLOyr_qp5XTf7grMdq6JZsyIRqNNvQTCFXwrFjBOVTESEmeMzELmOxr2zlfwnn5b7Mbx-fOMvWzmvcWtSRMILxXWwHRrl3sHZKuaElDBvkoo1KTxMo2c5ZM98FvVPEcFvrsw-U59KNrNnZb3pVipdTVErf4ytlPc0BCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/patric.bjorling?__cft__%5b0%5d=AZUAiy_X5H62fjzYd6WYvIDsITopkosEvhxvhQNYX8NsuWACPNfCM2NximeWImhhJxFgp65lLFElmU_b15zB2h6Iyl3LD5HpLOyr_qp5XTf7grMdq6JZsyIRqNNvQTCFXwrFjBOVTESEmeMzELmOxr2zlfwnn5b7Mbx-fOMvWzmvcWtSRMILxXWwHRrl3sHZKuaElDBvkoo1KTxMo2c5ZM98FvVPEcFvrsw-U59KNrNnZb3pVipdTVErf4ytlPc0BCQ&__tn__=-%5dK-R


I Ungdomsrallyt var de 9 stycken och här kom Madicken Swärdh med Erik Hult på en 3:e 

plats. De var 17,0 sekunder efter.  

 

I C-förare 2WD var de11 stycken och här kom Kartläsaren Patrik Lundh med Hasse 

Petersson, Nyköping på en 3:e plats. De var 12,9 sekunder efter.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I C-förare VOC, Ge F och Gr N 0-1400 var de 15 stycken. Här kom Rasmus Carlson på en 

5:e plats och han var 18,6 sekunder efter. På 11:e plats kom Emir Memic med Emilia 

Carlson och de var 43,4 sekunder efter.  

 

Rasmus    Emir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I Gr E var dom 14 stycken och här åkte Kartläsaren 

Magnus Johansson med Håkan Johansson, Björkvik. De 

kom på 6:e plats och var 16,0 sekunder efter. 

 



 

I 4Wd klassen var de 6 stycken och här kom Torbjörn Westerdahl med Joakim Branzell på 

en 4:e plats. De var 15,2 sekunder efter och de blev 5:a totalt också. GRATTIS! 

 

     
 

 

 

VLL:E VÄSTGÖTARUNDAN VARA 17 OKTOBER   
 

Det var en Regularity tävling med 14 tävlande i två klasser. I Klass klassisk var de 11 stycken 

och här vann Roger o Rose-Marie Andersson klassen och totalt också. GRATTIS!  

 

Jonas Öhman 

Jag är medveten om att jag egentligen bryter mot reglerna för den här gruppen, men jag gillar 

den här bilen och hade jag inte sagt något hade det nog inte märkts. En äkta V4 69/77 

Standard B ägd och brukad av Roger Andersson, Katrineholms MK. Först i rally när den var 

ny, sedan åtskilliga år längst in i garaget, numera vinnarbil i regularity tillsammans med 

hustrun Rose-Marie Andersson. 

 

Hur många fullt brukbara rallybilar 

från förr, som inte är 

konkurrenskraftiga i dagens 

historiska rallytävlingar samlar dam i 

garagen runt om i landet? 

Bilden är tagen i lördags utanför 

Vara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/groups/345083985576682/user/1106797562/?__cft__%5b0%5d=AZWsWbsv2gGSErWgT7mr5SyaEyWRxQjIjwx_yxZ9MnZVNmi9ittJQTBm6Zah5YYqvHS_z9moHjgKyt6A1Hcj6e0InUjIhK4NYkmoCr0DePS86Z7xNcGadiASN2CUQjE6apYxdN7SXwUnZSqMCyIv22Cz9OjCKOUSz_vbJSMBuQiEyA&__tn__=-UC%2CP-R


MARKNADSNATTA SKÄNNINGE 24 OKTOBER      
 

Årets Marknadsnatta ingick inte i någon serie men det kom 173 startande och de hade 4 

sträckor. 

I Ungdomsrallyt var de 15 stycken och här kom Madicken Swärdh med Leif Fredriksson 

på en 10:e plats. De var 2,09,6 minuter efter. 

 
rallyjakt Hemma efter en super rolig dag i Rally skogen med min dotter som förare andra 

tävlingen i Polon är grymt imponerad över alla rally ungdomarna som har ett otroligt tempo 

på onotat väg så som pappa bredvid en het 18åring över skymda krön i Östergötland kan bara 

säga pu 😃😃Sedan till det tråkiga när svamp plockare som knappt går av vägen när man 

kommer idioter 😖😖se bild 🙄#fuckcancer   

 

 

I 4WD klassen var de 21 stycken och här kom Torbjörn Westerdahl med Joakim Branzell 

på en 15:e plats. De var 2,57,8 minuter efter, och bland B-förarna som var 5 stycken kom de 

på 4:e plats och var 1,13,1 minut efter. 

 

På 17:e plats kom Kartläsaren 

Christer Carlsson med Fredrik 

Grahn, KAK Stockhom. De var 

12,06,6 minuter efter men på SS 3 

tappade de ca 11 minuter då de flög 

över ett krön landade på nosen och 

bil dog och det tog tid att hitta felet. 

 

 

 

 

 

 

 

I B-förare 2WD var de 16 stycken och här kom Kartläsaren Henrik Pedersen med Andreas 

Sandin, Flen på en 9:e plats. De var 42,8 sekunder efter. 

 

 

I A-B-förare VOC, Gr F och Gr 

N 0-1400 var de 17 stycken. Här 

kom Emil Carlsson med Tobias 

Abrahamsson på en 13:e plats 

och de var 1,01,9 minut efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.instagram.com/rallyjakt/
https://www.instagram.com/explore/tags/fuckcancer/


LILLA VM HÖGSTABANAN HANINGE 25 OKTOBER     
 

Det var en lokal tävling på Högstabanan och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson med 

Kalle Gustavsson, 

 

Kalle Gustafsson Motorsport 

 
Totalseger i Lilla Vm! 
Idag körde jag och pappa Subarun för första gången efter problemen som uppstod i 
slottsprinten! 
Vi körde en väldigt rolig sprint runt högstabanans område, något jag skulle 
rekommendera folk att göra nästa år! 
Jag totalvinner tävling och pappa slutar 2a, 3 sekunder bakom mig.  

 

      
 

Gustavssons snabbast i Haninges Lilla VM. 
16 åkare kom till Haninge MK´s Lilla VM under söndagen på Högstabanan. Snabbast totalt 

var B-förare Kalle Gustavsson i Subaru Impreza, nästan exakt fyra minuter sedan dagens två 

bästa åk räknades. 

Totalt åkte man tre åk varav de två bästa räknades, Björn Gustavsson var tre sekunder bakom 

tätt följd av Ronnie Österberg.   

 

RM, Historiska Rallybilar 2021: 
01/05 Zabra Rallyt. Nybro AC. 

29/05 Gruvrundan. Åtvidabergs MK. 

21/08 Emiltrofén. Vimmerby MS. 

11/09 Silja/Slättrenesvängen. SMK Hälsinge.   

 

Slutställning i Eskilstunas sprintcup Ungdomsrallyt där 11 stycken tog 

poäng. 
1. Lucas Carlsson SMK Nyköping Opel Astra  47 

3. Madicken Swärdh KMK  VW Golf/Polo 37 

 

4WD klassen där 10stycken tog poäng. 
1. Per Göthberg Eskilstuna MK Ford Fiesta R5 50 

4. Torbjörn Westerdahl KMK  Mitsubishi Lancer X 18 

 

A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 där 21 stycken tog poäng. 
1. Mattias Eriksson Östernärkes RMC Peugeot 206  47 

15.Kenneth König KMK  Saab 900  12 

https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__cft__%5b0%5d=AZWuL6fCxzC48P-wG7Gyy-uuCUe4Fr2Q03sU_6mnhNd-JEu7b6uunadZrRYd4UkrgmtKrADYsrimBA6q8cgeGjL8jLP2oYbHdz5mhU2q234WzMMfHukG3nmOc8xYrWNRmwN7uJONQVd7EBlJV32GtAmxGVl1qSTz27bGiDH9s8yp27t6kqIzjv97rKG6q3FfqIb_DHtoVy1Zc5t8Fr_-ju-WqYrepSadn-Hfb-2CeJQRNw&__tn__=-UC%2CP-R


 

C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 där 20 stycken tog poäng. 
1. Daniel Suvala SMK Nyköping Volvo 240  45 

11.Rasmus Carlson KMK  Volvo 240  17 

16.Emir Memic KMK  Volvo 940  11 

 

 

SVENSKA RALLYCUPEN 2021  

 
24 April  Violenrallyt   Flen 

8 Maj  Götenerundan  Götene 

29 Maj  Gästabudstrofen  Nyköping 

31 Juli  Kullingtrofen  Herrljunga 

21 Augusti  Nattkröken   Fagersta 

11 September EMK-Kannan  Eskilstuna 

25 September Laxå Rallyt   Laxå 

23 Oktober  Marknadsnatta  Skänninge 

 

 

Thomas Carlsson Minnesfond 2020 
 

Dennis Norén, 2020-års codriverstipendiat i Thomas Carlssons Minnesfond 

Det blev 27-årige Dennis Norén som är 2020-års stipendiat i Thomas Carlssons 

Minnesfond. 

Minnesfonden förvaltas av Katrineholms Motorklubb, 

och utser årligen ett stipendium till en ung och lovande 

codriver, lite av "Årets Codriver" i Rallysverige. 

Detta märkliga år och denna gång fick Minnesfonden in 

rekordmånga nomineringar på grymt duktiga och 

meriterade codrivers, men vårt val för stipendiet föll på 

en codriver tävlande för Västra Östergötlands MK, 

boende i Mjölby.  

En kille som verkligen "lever Rally", som hela tiden 

jobbar hårt på att förbättra sig och utveklas, både 

personligen och ihop med sin förare. En mycket 

uppskattad, trevlig och jordnära person som är en tillgång 

till vilket team som helst.   

På sett och vis född in i rallysporten, där hans var far var Jocke Längberg som så 

tragiskt och hastigt gick bort i början av Sep i år precis innan East Sweden Rally. Men 

där han också uppvisade en stor styrka och fixade att sitta med och genomföra hela 

tävlingen i codriverstolen, likaså att vara fokuserad och genomföra SM-finalen dagen 

efter begravningen av sin far.  
 

Och just de första metrarna i en rallybil gick bra, där han 2012 ihop med sin far vann 

Klappjakten Ydre, låt vara utan noter det första åren, men redan tidigt 2016 och Rally 

Gotland gjorde han sin "not-debut" med sin far i en Mitsubishi Evo7. Så det gick rejält 

fort och de körde in som 2:a och notläsningen fungerade bra. Detta efter en hel del tjat 

om att åka "riktigt rally i skogen" och inte bara en sprint på bana. 



Fortsätter med flera förare, Sukka-cupen med Adam Carlsson, SM med Samuel 

Gustavsson och Jonna Eson Brådhe och där de ihop gör utlandspremiär i Tyskland 

med allt extra en utländsk tävling innebär. 
 

- Va kul, mycket hedrande säger Dennis när vi får kontakt på telefon. - Betyder 

mycket för mig och det jag brinner och satsar emot.  

Han tog sig an en junior till 2019, när han bildade team med Alexander Fogdeby, 

vilket blev ett vinnande team och de körde hem segern i Svenska Rallycupen C2WD 

2019. Satsningen fortsatte i år 2020, ett klart annorlunda år där SM låg i fokus med 

deras Fiesta R2, och där de landade som 5:a i SM/JSM i sitt premiärår i Rally-SM.  

De blev också medlemmar i Mattias Adielsson Junior Team, och har fått mycket bra 

hjälp av Mattias och där codriver Andreas Johansson (stipendiat i TCM 2015) har 

hjälpt till med mycket tips och erfarenhet. 

- Det kändes kul och inspirerande att hjälpa en Junior, lära honom noter och att hantera 

dessa och där vi fått mycket hjälp av Adielsson/Johansson.  

- Självklart är rutinerade killar på VM-nivå, Patrik Barth o Joakim Sjöberg, målet man 

strävar emot, avslutar en glad Dennis Norén.  

 

Och där känner vi att årets stipendiat har samma tanke som Thomas Carlssons 

Minnesfond, att motivera och med glöd, satsa vidare mot en codriverkarriär - 

kanske mot VM-medaljer. 
 

Thomas Carlssons Minnesfond, Katrineholm 20201220 

 

 

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 skaffa folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 

070 – 5397726, ej efter 21.00 

 

Vagnboksutförare. 

Kontakta Kjell Hellman 070-3599977 

 

 

HENNING JANSSONS EMBALAGSSPRINTEN 

NORRKÖPING 4 OKTOBER   

 
Det var en RS-tävling på Himpan. 

 

Patric Björling 
 

Drog till med en 12:e tid i första, på tiden 1,57.9. Åkte på 1,55.8 i andra och det var en 3:e tid 

men fick sedan 10sek tidstillägg pga nuddat en tunna så blev 2,05.8 vilket var en 30+ tid.. I 

3:e åkte jag på 1,56.7 vilket var en 8:e tid. Slutade tillslut på en 15:e plats av 63 seniorer 

 

Man räknade bara 2 av 3åk 

 

https://www.facebook.com/patric.bjorling?comment_id=Y29tbWVudDozMjM4MDI4OTMyOTMzNjI0XzMyMzgwNTM5NjYyNjQ0NTQ%3D&__cft__%5b0%5d=AZWPftPbDqEHrYyTBLA8FywMpjLpfLSuOuCNZxUIFcCPblq__E_b1vnkCbdmTfcEwXO2Bs6RxFY2bxYRloqIOfGTEo7_EXALm7FNFlBviA7lQPOL3dCoKxvP_mPn0pk-dP0&__tn__=R%5d-R


Alla KMK:are som vill hjälpa till. Kontakta gärna någon i tävlings-

ledningen så slipper vi sitta och ringa och be om hjälp.  

Ta gärna med någon kompis också.  

 

 

När ni flyttar, kom ihåg att lämna er nya adress till 
klubben  
 
Adressen är: 
 
Katrineholms Motorklubb 
Lövåsvägen 18   
641 47 KATRINEHOLM 
 
Eller E-post: info@kmk.nu 

 
 

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

Andra platser meddelas på Facebook. 

 

ARBETSGRUPP KARTING 
Gokart sektionen, månadsmöten hålls första söndagen i månaden 

utom i juli, klockan 18.00 vid Gokartbanan i Valla. 

 

DAM/TJEJ SEKTIONEN 
Första onsdagen i månaden har vi klubblokalen till förfogande på 

Lövåsvägen 18 Katrineholm. Idéer på vad vi ska göra? 

Kontaktperson är Madicken Swärdh.  
 

INTERNET 
Kika in på Internet och titta på KMK:s hemsida under adress 
http://www.kmk.nu . 

Även en ”Facebook -sida”. 
www.facebook.com/katrineholms.motorklubb  

 
 

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

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

Surrskribent: Ove Björling 
Redaktör: Karin Jonsson 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

