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Hej på er allihop. 

2020 är ett konstigt år, nästan ingenting har varit som det brukar vara. 

Människan är ett flockdjur och just i år så har vi haft svårt att tillgodose våra 

instinkter. Den Pandemi som drabbat oss har verkligen satt sina spår på både hos 

oss som människor och på vår verksamhet i Katrineholms Motorklubb. 

Hyrkartverksamheten kunde inte öppna som det var tänkt i våras utan premiären 

fick skjutas upp en tid. Trots det så har resultatet för hyrkarten blivit över 

förväntan, vilket säkert kan tillskrivas mänsklighetens böjelse för att samverka i 

grupp. 

Även Slottssprinten blev en udda tillställning i år. Det kördes en sträcka 3 

gånger med väldigt få startande mot vad det vanligtvis brukar vara. Tävlingen i 

sig blev mycket lyckad och de som var där för att tävla uttryckte sitt stora 

gillande för både sträckan och alla kringarrangemang som erbjöds. Vi hade som 

extra bonus till all publik som inte fick komma och titta ordnat med TV-

sändning av den sista delen av sträckan. 

När vi nu ändå är inne på Rally så vill jag absolut nämna Gimmerstasprinten. 

Även det en tävling som kördes helt utan publik. Tävlingen innehöll en sträcka 

som kördes två gånger med ett slutligt finalåk. På tävlingen korades även vår 

DM-mästare i Rally 2020. 

Vi får heller inte glömma bort att kartingsektionen har genomfört en mycket 

lyckad MKR-tävling på kartingbanan i Valla. Många startande men absolut 

ingen publik som fick närvara. 

Väldigt snart så är det dags för vårt traditionsenliga julbord på Commat. Vi 

planerar för fullt för att det ska bli en som vanligt trevlig tillställning, men det 

finns en mörk skugga som vilar över hela tillställningen, nämligen den pandemi 

som åter tagit fart. Har vi en förskräcklig otur så tvingas vi ställa in julbordet, 

men vi håller tummarna för att det ska bli av. 
 

Med vänliga hälsningar 

Jojo Axelsson Ordförande KMK 
 

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

Vi planerar för den traditionella Julfesten även 2020.  
I år Fredag den 11 Dec. kl.18.30 på ComMat.  

Julbuffé, Thomas Carlssons Minnesfond, och lite övrig info. 

Som tidigare, så utan kostnad för de medlemmar som hjälpt till på minst 2 evenemang.  

Klubbmedlemmar 100kr, övriga i mån av plats. 200kr.  
 

Givetvis tar vi den pågående pandenmin/Covid-19 på största allvar, och evenemanget kan bli 

förändrat/inställd om restriktioner så påkallar! 
 

Anmälan, i första hand på mail: info@kmk.nu  

I andra hand via SMS till Jojo 0707984922 eller Crister 0737190100  

(kan gå att skicka en FB/Messenger meddelande också) 

Anmälan senast Sön 6 Dec. 
 

Hälsningar Styrelsen KMK. 



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. 

 

 

LÖRDAGEN DEN 18 APRIL   

 
Patrik Johansson har checkat in på Lidköpings Motorstadion. 

 
Test o träning för Dante 

    
 

KRISTIANDSTAD  4 -5 JULI 
 

Patrik Johansson är på Åsum Ring. 

   
Tuff dag för Dante, regn hela dagen och har haft svårt att hitta självförtroende i bilen i blötan, 

vi har sett lite förbättringar i slutet av dagen som vi får ta med oss till SM nästa helg, i 

morgon kör vi test igen, det blev en nionde plats i Maptune Tävlingen och en tredje i IAME 

serien för J60/ Mini60, vi har haft en grym mekaniker/ coach hela helgen Alfred Nilsson 👍 
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Patrik Johansson är på Åsum Ring. 

 
All träning klar och tidskörning, Dante har 4 e snabbaste tid av 40 st J60 bra kört Dante, nu 

börjar kvalen kl 17 idag och sedan 0930 och 14 imorgon, följ live via webb tv sbf play eller 

resultaten på Scorit.se 

  

Patrik Johansson Första kvalheatet klart i mål som trea grymt Dante      
 

Patrik Johansson är med Kenneth Hildebrand och 3 andra. 

 
Gokart SM 2020, heaten klara, 

Dantes placeringar: 

Heat 1 3a 

Heat 2 8a pga felbestyckning 

Heat 3 3a 

Dante har en grym meck Jeffrey i från Holland och dom har gjort ett fantastiskt jobb 

tillsammans, nu är det bara finalen kvar den går i morgon, gå in och kika live på sbfplay och 

håll tummarna för nr12 i J 60 

  

Patrik Johansson är på Åsum Ring. 

 
Gokart SM är över, en väldigt besviken förare. Dante gjorde en kanon start kom ut som trea 

ifrån 6 startruta. Mitt i racet blev Dante avtryckt i chikanen och hamnade på gräset. Vi har 

haft en bra helg och vi hade speed att bli topp 5 i SM vi tar med oss det. 

 

 

MKR-SERIEN VALLA RING 15—16 AUGUSTI    

 
Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen i helgen från 

orgnisationskommiten. I Cadetti klassen åkte Benjamin Davidsson, Liam Karlsson och 

David Swahn/Kienzele.   
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I Junior 125 kom Agnes Wendelin på en 6:e plats i B-finalen och kom på en 21:a plats i 

förfinalen och i finalen kom hon på en 17:e plats. Här kom Sebastian Valtin på en 10:e 

plats i B-finalen.  

 

I Senior 125 kom Gustav Ekroth på en 3:e plats i B-finalen och på en 18:e plats i förfinalen 

och i finalen kom han på 21:a plats. På 8:e plats i B-finalen kom Johan Ekroth. 

 

 

 
 



MKR-SERIEN JÄRFÄLLA 5-6 SEPTEMBER   

 
I Cadetti klassen åkte Benjamin Davidsson och David Swahn/Kienzele.  

 

 I Junior 125 kom Sebastian Valtin på en 15:e plats i Second Chance och på 16:e plats kom 

Agnes Wendelin.  

  
151 Sebastian  71 Agnes  

 

I Senior 125 kom Gustav Ekroth på en 29:e plats i förfinalen och en 30:e plats i finalen. 

Här kom Johan Ekroth på en 6:e plats i Second Chance.   

 

            
Johan    Gustav 

 

I OK Junior kom Neo Stenberg på en 4:e plats i förfinalen och han blev 5:a i finalen.   

 

  



 

MKR – SERIEN JÄRFÄLLA 19 – 20 SEPTEMBER   

 
I Cadetti klassen åkte David Swahn/Kienzle.   

 

I Senior 125 kom Gustav Ekroth på en 24:e plats i förfinalen och i finalen kom han på en 

26:e plats och här kom Johan Ekroth på en 5:e plats i Second chance och i förfinalen kom 

han på 23:e plats och i finalen kom han på 28:e plats.   

 

I Junior 125 kom Sebastian Valtin på en 6:e plats i Second chance och på 11:e plats kom 

Agnes Wendelin.    

 

 

Slutresultat MKR-serien 2020  
Cadetti deltog 14 stycken. 

David Swahn/Kienzle  KMK Deltog i 3 tävlingar 

Benjamin Davidsson  KMK Deltog i 2 tävlingar 

Liam Karlsson  KMK Deltog i 1 tävling 

 

Junior 125 tog 58 stycken poäng.  

1. Tim Jansson  Rasbo MK   437 

20. Agnes Wendelin  KMK   281 

21. Sebastian Valtin  KMK   268 

 

Senior 125 tog 48 stycken poäng.  

1. Jonathan Engström  SMK Hedemora  396 

12. Gustav Ekroth  KMK   310 

16. Johan Ekroth  KMK   288 

 

OK Junior tog 8 stycken poäng. 

1. Teodor Ödmark  KAK Motorsport  151 

3. Neo Stenberg  KMK   142 

 

 

  



Banracing 

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

om tävlingen som ni åker. 

 
 

TISDAGEN DEN 14 JULI    
 

OE3 - Olle Erixon  

 
REDO FÖR PREMIÄR I FALKENBERG! 

Äntligen dags för årets första racevecka och premiär av Valeryd Legends Cup. 

Premiären äger rum på Falkenberg Motorstadion där klassiska arrangemanget Västkustloppet 

ska köras. 

Bussen står lastad och klar efter hjulinställning på tävlingsbilen hos bästa Jesper på Bilteknik 

Katrineholm. 

Jesper som var tänkt att bli årets mekaniker på tävlingshelgerna väntar barn inom kort och 

istället har jag kallat in min bäste vän, vapendragare och STCC-förare Andreas Ahlberg som 

mekaniker, mentor och allmän hjälpreda. Även Andreas sambo Erika och min sambo Josefine 

följer med ner till västkusten för att se till att allting går enligt plan. 

Det ska bli ruskigt roligt att få byta roller med Andreas som jag själv jobbade åt i nästan 10 år 

på racingbanor runtom i Sverige. 

Målet för helgen är självklart att lyckas så bra som möjligt men även om jag är 

tävlingsmänniska och dålig förlorare ut i fingerspetsarna har jag svårt att sätta en rimlig 

målsättning. En del av hjärnan säger att jag ska köra för att försöka slå alla andra 65 förarna 

på startlinjen medan en annan del av hjärnan försöker skruva ner förväntningarna med tanke 

på att jag rookie i klassen. 

Livesändning av söndagens två race finns att se på Youtube. 

Livetiming från helgens alla pass kommer även de att finnas att se online. 

Länkar till de båda kommer senare i veckan! 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

OE3 - Olle Erixon 

 

LYCKAD FREDAG BÄDDAR FÖR POSITIV LÖRDAG! 

Efter två positiva testpass under Fredagen där vi lyckades vara 13:e totalt och snabbaste 

rookie ser vi med glädje fram emot dagens test och senare tidskval som ska bestämma 

startpositionerna i söndagens race. 

Jag har en skön känsla i kroppen och känner att det går att vrida ur mer tid ur mitt bästa varv 

från igår. 

  

mailto:ove.bjorling@hotmail.com
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https://www.facebook.com/jesper.hellstrom.9?__tn__=K-R&eid=ARAqOuvOhN2nsiaO2XTWtjY12QHDxJtfcfro5oVz79ZexSbOSe_n6xTKBlaasXviBHKbx0M7B5xPwtsw&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlueX1DaD38neeSKC0uNswZWK-TvTcoERTH5_yl5Y4_0hMx826JIokp_qoF1O6elyoIaxmQXQll4X_tmBh4Jt5zomJb72lUS-GAEVN0aXVOXZhrhwtfpEcvla8o4UEiLZ1mvEY6YwRJ18kKcQX1w8fpkvvTRleHNQPGPVBwl8TosTFxQv-VzCxUez4JnApfO-hhAPjjOK-9lA6XabGIuljOY93ysaxjOoCPTUw3pGrYpn3I1dNpUBOif2yOvjhZCRVP3EB3RSqI6D3c3DBpRejkntuB4bbVlu44LO_VRs7UBomABHoBD1v2GujlFx6URdRqunl4dm-z_Y038TaMAUNEw
https://www.facebook.com/bilteknikkatrineholm/?__tn__=K-R&eid=ARBayLGIGsP5r9T5-qg9muYNwuA_OcuSYZ2xRtDr99rYWetCQSL7MRRN6rxIL_H1JGFsnaIh0BxmdG30&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlueX1DaD38neeSKC0uNswZWK-TvTcoERTH5_yl5Y4_0hMx826JIokp_qoF1O6elyoIaxmQXQll4X_tmBh4Jt5zomJb72lUS-GAEVN0aXVOXZhrhwtfpEcvla8o4UEiLZ1mvEY6YwRJ18kKcQX1w8fpkvvTRleHNQPGPVBwl8TosTFxQv-VzCxUez4JnApfO-hhAPjjOK-9lA6XabGIuljOY93ysaxjOoCPTUw3pGrYpn3I1dNpUBOif2yOvjhZCRVP3EB3RSqI6D3c3DBpRejkntuB4bbVlu44LO_VRs7UBomABHoBD1v2GujlFx6URdRqunl4dm-z_Y038TaMAUNEw
https://www.facebook.com/bilteknikkatrineholm/?__tn__=K-R&eid=ARBayLGIGsP5r9T5-qg9muYNwuA_OcuSYZ2xRtDr99rYWetCQSL7MRRN6rxIL_H1JGFsnaIh0BxmdG30&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlueX1DaD38neeSKC0uNswZWK-TvTcoERTH5_yl5Y4_0hMx826JIokp_qoF1O6elyoIaxmQXQll4X_tmBh4Jt5zomJb72lUS-GAEVN0aXVOXZhrhwtfpEcvla8o4UEiLZ1mvEY6YwRJ18kKcQX1w8fpkvvTRleHNQPGPVBwl8TosTFxQv-VzCxUez4JnApfO-hhAPjjOK-9lA6XabGIuljOY93ysaxjOoCPTUw3pGrYpn3I1dNpUBOif2yOvjhZCRVP3EB3RSqI6D3c3DBpRejkntuB4bbVlu44LO_VRs7UBomABHoBD1v2GujlFx6URdRqunl4dm-z_Y038TaMAUNEw
https://www.facebook.com/andreas.ahlberg.96?__tn__=K-R&eid=ARD8w_U9yz4B0-hbXK83lA3HEphteBQxTsjqvjsXZ8n2UK7zPafPK8YjMRhQXRsVDpvbON8G2gyziOwy&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAlueX1DaD38neeSKC0uNswZWK-TvTcoERTH5_yl5Y4_0hMx826JIokp_qoF1O6elyoIaxmQXQll4X_tmBh4Jt5zomJb72lUS-GAEVN0aXVOXZhrhwtfpEcvla8o4UEiLZ1mvEY6YwRJ18kKcQX1w8fpkvvTRleHNQPGPVBwl8TosTFxQv-VzCxUez4JnApfO-hhAPjjOK-9lA6XabGIuljOY93ysaxjOoCPTUw3pGrYpn3I1dNpUBOif2yOvjhZCRVP3EB3RSqI6D3c3DBpRejkntuB4bbVlu44LO_VRs7UBomABHoBD1v2GujlFx6URdRqunl4dm-z_Y038TaMAUNEw
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kCH-R&eid=ARAFjZLf-w_HliAb-Ga08ik1BunaGre0FfT4E31-Xxo-otJAWDsgQZ2ZvrpdRE-ETw2KpoFbK-90KIqJ&hc_ref=ARQdqUcLkO29_eVUM03522f9MYtZ1MM8kHFF8e87C5b1SLuu9z-dIMhqWCxYrvdYlvQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCNL6Pj1jqT6f4pwfaFaVwzx5inaECgTpPcKeT0Sgx23wgVstx-txCTX91JIT36ADxhV8XQEf4YKSQL98uBQ5CC_CV89nxEUhkFEJ-QioSRM628bVqe5WQVGDQEOgo6G8a92FhGRSG2qXIuTRWtdDLOLLqp6QQi9GeuXZx2lOYEa0UcRnTxGxA39VTXvUbCnYoHfVVi_OvHRcbWh3Gz79JtZCqtyG0st-hQXEOFm6uGKs4Vj5lmfMhMVwNE1zkyAOtPwxDxcxe8qCtEEffbU8aGQxC1vf-bYxh-c2ye2IH5br3IJj7NEJTP2_Iw_I0tC6BVreIdAounoKrGWMg


 

OE3 - Olle Erixon 

 
UPP SOM EN SOL - NER SOM 

EN PANNKAKA! 

Ibland vill det sig inte riktigt, vissa gånger finns det en anledning, andra gånger inte. 

Idag fanns det en anledning. 

Efter ett grymt bra kval där vi lyckades sätta en sjätte tid totalt och klart snabbast i vår grupp 

kom verkligheten ikapp strax därefter. 

Vid kontrollmätning av bilens höjd var den helt enkelt för låg mot vad reglementet tillåter. 

Ett misstag från min egen sida vid inställning av bilen. Ett misstag som nu gör att jag istället 

för sjätte ruta får starta från sista ruta i B-final. 

RIDÅ NER!! 

Vi lär oss av misstaget och jobbar vidare imorgon. ￼Jag hoppas på att kunna bjuda på två 

rejäla uppkörningar i racen imorgon! 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

      
 

OE3 - Olle Erixon 

 
NY DAG - NYA MÖJLIGHETER! 

Efter gårdagens missöde har vi spottat i nävarna och blickar framåt för att göra det bästa av 

situationen. 

Vi startar SIST av samtliga 65 förare där nedre halvan från gårdagens kval kör de B-finaler 

som jag startar sist i. 

Enklast förklarat är nog att beskriva det som såhär: för att vinna mina race behöver jag ta mig 

förbi 29 förare i varje race. 

NU KÖR VI! 

 

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARANXrpUPnkv8BhexwIsn-VRJGpgkp759sqnwdI-tbPE8gbsqkwVUJrWJUpLWuSEQwR3pFEkHIQu_Ke1&hc_ref=ARSALjmxHmIxvp-EVi6gjJJ9fALhxldfZNnnB-dhy1zDO4baC3h1wCO1fFa2JG3rpYI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB3jMLTd5y826OzBboVSEGdLmZ07NiupaWHGMD8BPx46ZOoaqiOne2YflLMUyD8bjYm_rKMNO6dKTGM-F9UXa9z-dHSb-B1IqBw55cPgchn4NyCkSNac14DJBnJsYGVXC5ymLpfJKH3o0dSgnj2-KFBUga0kilkzQEbU4oTQ58j07gcH2sA0HCHgAphVSXh3kd7g38CVP3SMSsHroA0jqGtM2bng5n65pVLYNPTUJoYHzg-i4Ih0jK7BM1urXMYLQYf3db7qp4SPOn_UM6r3vT1s-8AbKOxIkes9uNaJ53OLd96osKEcJ3DukPocrxhEDtEeUw_86uNyHKWT2O4Lb2HfA
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARA63mxVcsjakkK93QBTUfsM_HItYAHlD2rezouA-tj-UZZ1XjSWf0LQ6112eB27IT2AvxpPv2hYbqc9&hc_ref=ARQVxWbo7wNh1J0jV9ufeTl1eq9wTjftWSKDR0iKLIgRzuWIs4SENYtaZrqVSKWDhFM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBcHyIEueYedPHSFF7nnNWheNTCzi9DsdWmCMGVM2A2TD30sLMtZFenX2CVC9a6jBjspqEMfbMQiAAzl25rMg0aQG-D4zLt7gVjyJ3Mez3CGIdatuZhtGKYDPc7g1AayQL8OhxKkRTPpQoDgdFicYJeWcy3WfFA1PPXxstQSRqR0y0gW0Opg_alXDFWYRsfuj31p8m32WVZYI2haY0dUYwNJ3S4IggYv05cvEJTQpqQTuvIZeEAbUPdUvSBPFRDNKCyF1lh5szjOdh0yMPFgEFpyQ8qQCfKv3jItytpwK4MA2_eM5xiSX-0DiPWMCFQJ1CMR6A5r-fC51VEZ4cRuzfSDA


OE3 - Olle Erixon 

 
WINNER WINNER CHICKEN DINNER!! 

Efter ett kaosartat första race där jag tyvärr krokade ihop med en medtävlande i första sväng 

grusades alla chanser till framgång då min främre stötfångare blev intryck mot ena framhjulet 

så att jag inte hade full styrning åt ena hållet. Detta resulterade till två snurrningar på vägen 

mot en slutlig 13:e plats efter start från 30:e ruta. 

Även andra racet startades från 30:e och sista rutan. Ett något lugnare första varv gjorde att 

jag hade möjlighet att jobba mig upp genom fältet för att mot slutet av racet lyckas ta mig upp 

till andra plats när säkerhetsbilen tvingades ut efter att en medtävlandes bil börjat brinna. 

Fältet packades ihop bakom säkerhetsbilen och varven till målflaggen tickade ner. 

Jag visste att jag var tvungen att knipa ledaren direkt för att klara segern innan maxtiden för 

racet gått ut. 

Omkörningen lyckades om än på bredsladd på grund av lite brysk nedväxling i första 

svängen. 

Efter det gällde det bara att ta bilen i mål för att knipa säsongens första seger!! 

Otroligt skönt att få rulla över mållinjen som segrare efter fiaskot under kvalet igår där vi blev 

diskvalificerade på grund av för låg bil efter mitt egna misstag. 

Stort tack till hela Nyman Racing och teamchef Micke Nyman för helgens support. 

Ett minst lika stort tack ska Andreas, @Erika & Josefine ha som meckat, peppat, fixat och 

donat hela helgen för att både jag och bilen ska vara i topptrim! 

Nu väntar stor genomgång av bilen inför nästa 

deltävling i mitten av Augusti när vi gästar Gelleråsen, Karlskoga för att köra Kanonloppet. 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

      
 

 

KINNEKULLE 24 – 26 JULI   
 

I Aguila var de 10 stycken och i Heat 1 kom Mille Johansson på en 4:e plats och han var 

0,946 hundradelar efter.  

På 5:e plats kom Linus Granfors. Han var 1,269 sekund efter. 

 

I Heat 2 kom Linus Granfors på en 4:e plats och var 4,921 sekunder efter.  

På 5:e plats kom Mille Johansson han var 9,556 sekunder efter.  

 

I Heat 3 kom Mille Johansson på en 4:e plats han var 12,096 sekunder efter.  

På 5:e plats kom Linus Granfors han var 21,776 sekunder efter. 

 

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARAi0FSjS_PvmHRX3bTATA4yzGdCiPe4xm4JpW8TZXftq0Cf_kOZJ7vT6-yHaws1eWPlfkIdpzC_jk9p&hc_ref=ARTsMNgqj3Vqx92rPOi8dswPPsaim_X5-VDj4Bc5GG26zigKCDuoxVJlbMptnTHzAVs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARD2d5ex6wfLPVFrlaWMxa_0VoOr-6hy0sqbyAlMIeSaBfKYpkCybdcK2YXd3VWES9qGFYhcssxppfj4bO2q-8mxFUrVkgPZyzmNyyACJO0FF89F_sGDKuKmQHWu1x0EYAJtagSUj_p1YFvE6p9c6QSLuBiv24rieyw3waJHiRELihkzlKdws_zL9hdRPvJxaZWUYzyrIJ__D_gfrpcRr9gRjphmmkLs7IUV7w4anrVDXGA5dMMCKsV7LvNm0z8Yuky5m9nj_OexjAARvJomh6HM_M5wzrQfJuNJJKmWGdQa2Z-al1EpstUii4P-uWoOBOnYoEVq-XGOTLUCAwQFkJIvPw
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARDPi1l2cL5ihQjykG_DqJVYuWoxW6NdQ3sOcxdCx7pW9Qto1_oiCtFk4ZVNy3Kf3-tGiB0pGxAM8lS_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2d5ex6wfLPVFrlaWMxa_0VoOr-6hy0sqbyAlMIeSaBfKYpkCybdcK2YXd3VWES9qGFYhcssxppfj4bO2q-8mxFUrVkgPZyzmNyyACJO0FF89F_sGDKuKmQHWu1x0EYAJtagSUj_p1YFvE6p9c6QSLuBiv24rieyw3waJHiRELihkzlKdws_zL9hdRPvJxaZWUYzyrIJ__D_gfrpcRr9gRjphmmkLs7IUV7w4anrVDXGA5dMMCKsV7LvNm0z8Yuky5m9nj_OexjAARvJomh6HM_M5wzrQfJuNJJKmWGdQa2Z-al1EpstUii4P-uWoOBOnYoEVq-XGOTLUCAwQFkJIvPw
https://www.facebook.com/micke.newman?__tn__=K-R&eid=ARCYz6oVwRtmlQaGhwUWJQhdqjdAzQ_wI_iBmzNl2NzocaQO8wV8FM4NxIpFk6u3YBWTVNC1rAleoG4z&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2d5ex6wfLPVFrlaWMxa_0VoOr-6hy0sqbyAlMIeSaBfKYpkCybdcK2YXd3VWES9qGFYhcssxppfj4bO2q-8mxFUrVkgPZyzmNyyACJO0FF89F_sGDKuKmQHWu1x0EYAJtagSUj_p1YFvE6p9c6QSLuBiv24rieyw3waJHiRELihkzlKdws_zL9hdRPvJxaZWUYzyrIJ__D_gfrpcRr9gRjphmmkLs7IUV7w4anrVDXGA5dMMCKsV7LvNm0z8Yuky5m9nj_OexjAARvJomh6HM_M5wzrQfJuNJJKmWGdQa2Z-al1EpstUii4P-uWoOBOnYoEVq-XGOTLUCAwQFkJIvPw
https://www.facebook.com/andreas.ahlberg.96?__tn__=K-R&eid=ARB6e2SZpKuegumHJ6Vh2nF5zCIIbnZx65JZIiY12_2mZm0Z6atjWHdghJJryDc3D9TioYE5ua5dp2HS&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2d5ex6wfLPVFrlaWMxa_0VoOr-6hy0sqbyAlMIeSaBfKYpkCybdcK2YXd3VWES9qGFYhcssxppfj4bO2q-8mxFUrVkgPZyzmNyyACJO0FF89F_sGDKuKmQHWu1x0EYAJtagSUj_p1YFvE6p9c6QSLuBiv24rieyw3waJHiRELihkzlKdws_zL9hdRPvJxaZWUYzyrIJ__D_gfrpcRr9gRjphmmkLs7IUV7w4anrVDXGA5dMMCKsV7LvNm0z8Yuky5m9nj_OexjAARvJomh6HM_M5wzrQfJuNJJKmWGdQa2Z-al1EpstUii4P-uWoOBOnYoEVq-XGOTLUCAwQFkJIvPw
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARDhDZGwZp2g-bgMVq6MTm0dI_HbVlrbjezCIoU-Pdr_mlwg-iaCCmwPHiUdFwI0BjS7iWR_kBHWp-Ue&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARD2d5ex6wfLPVFrlaWMxa_0VoOr-6hy0sqbyAlMIeSaBfKYpkCybdcK2YXd3VWES9qGFYhcssxppfj4bO2q-8mxFUrVkgPZyzmNyyACJO0FF89F_sGDKuKmQHWu1x0EYAJtagSUj_p1YFvE6p9c6QSLuBiv24rieyw3waJHiRELihkzlKdws_zL9hdRPvJxaZWUYzyrIJ__D_gfrpcRr9gRjphmmkLs7IUV7w4anrVDXGA5dMMCKsV7LvNm0z8Yuky5m9nj_OexjAARvJomh6HM_M5wzrQfJuNJJKmWGdQa2Z-al1EpstUii4P-uWoOBOnYoEVq-XGOTLUCAwQFkJIvPw


Mille Johansson Racing 

 
Raceweek på Kinnekulle var inte våran helg...😔 krasch i tidskvalet och en motor som inte 

levererade 100% gjorde att jag inte kunde utmana om någon pallplats denna gång men vi 

hoppas att vi får det att funka innan Gelleråsen 7-9 augusti. 

 

Patrik Johansson är på SSK Raceweek 2020 på Kinnekulle Motorbana. 
 

Det blev ingen lugn och skön dag, Mille fick ett varv på tidskörningen sedan blev det ett 

missförstånd mellan Joel o Mille och Mille hamnade i muren, vi är glada att bilen är så säker 

byggd blev en bärarm och en hel del plast grymt bra bygge det här Aquila Synergy 

 

            
 

 

Mikael Dagberg är på Kinnekulle Motorbana. 

 
Robin tog starten och lyckades hålla undan från Joel nästan halva racet. 

En väl optimistisk ingång i sista böjen resulterade i att Joel kunde smita förbi. 

 

Richard Eriksson på tredjeplatsen. Heat 1. 

 

  
 

Richard Eriksson är på SSK Raceweek 2020 på Kinnekulle Motorbana.   

 
Nu sitter vi i bussen på väg hem ifrån 2020 års Raceweek på Kinnekulle Ring. Som vanligt 

har allt funkat helt perfekt i SSK seriens regi. Vilket vi alla är så tacksamma för, ett stort tack 

till alla inblandade. 🤝 

Vi kom ner redan i torsdagskväll, skönt att i lugn och ro lasta av och rigga upp depåplatsen 

med tält och allt därtill. 

https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kC-R&eid=ARCRZ2yFWLvDkK7OCeEcoLimkokW5rH1xXSR-Xj7mKXrl5MrrSmSnlLGBWMHz5L2ytpwWftJBxs_TMfs&hc_ref=ARSFvTF5LRk-gnZgKRDzHutJnCYd9RvOOIAQudr2-ARB3oMedOL-iIAt35u3Ixo5sbU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDbZzH6toSfiSgnj5Nn7MHGsHza12NwzQoJ1xol5kWrNp9VOKfTy2MdPmzykeqaxSytiMReW0Wt7MxFZKDhsdiGdkBbmLgiw6VNRSCsPjAt7Uujy5hI_Pe6VwwYFOl4ZQC0EigmSU1ljXgCmWPyUvlE8umH_UfWqwriIoaqUk8kwcJeHm9Ythun-_KiH2GD5f5dvFg_QTAblfuNfINZSAMFx8vi-X0OKU45gGmzyLYamjuUmRC3Nr_psfIYBq9fGufeHdhCCVPxTxrAv6FPs5NnALy6UJ-0uhDxlds-qj4FWJObv86BvJKyQ5gtEkX9HTti83ErhJgoDW2cY-dlz2nRmB9s
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__tn__=lC-R&eid=ARA-85uYNLSnU1xKLS3Pwf_oNPMiECVG502T6EnwA5yv6KHQRdbg94JAF73j2o7pokPXEw456-e5F-Vg&hc_ref=ARSPzGySNtxrsw1n8NLNvzi1Hbkk0uEw7-NZPhjVl_8Toz7Y8tSv9re7KpBd6HYC0MY&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBWL0vgrEUZfJTSZNH7H6ZD4ggj4yrM1eMvqyL8_KhOJZWMbuv-qPm-GpVrl1mIEcufZ3hJSopUN2bcexcatbFP1ld8DKtApBDpzBJExo3esRTDRKVzQlIHXXRq1wj-v-OA-62eNfRucZx0mGD1Yh35Tcx2XTn-Kh_5znnxc69lZ-c1aT2fk0VlnZDKs2Jy4ky8Tbwhk1myOSYyORouCqo9fhsId_928FJj-P7GusFsBCXPO40ZHCi2vBX90fuTI_LT1VE8sEadpMAVQDAY7fnWZ4sm72IdEQ
https://www.facebook.com/events/706170776871885/?acontext=%7B%22source%22%3A22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22timeline%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=22&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22timeline%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARD9kw41qc1VtcszSyit6o2BQ8B0O_tpiP_HjresU52H94bgv0zKMy6BWCs0y9tBhi077OumJ49-33vP&hc_ref=ARSPzGySNtxrsw1n8NLNvzi1Hbkk0uEw7-NZPhjVl_8Toz7Y8tSv9re7KpBd6HYC0MY&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARBWL0vgrEUZfJTSZNH7H6ZD4ggj4yrM1eMvqyL8_KhOJZWMbuv-qPm-GpVrl1mIEcufZ3hJSopUN2bcexcatbFP1ld8DKtApBDpzBJExo3esRTDRKVzQlIHXXRq1wj-v-OA-62eNfRucZx0mGD1Yh35Tcx2XTn-Kh_5znnxc69lZ-c1aT2fk0VlnZDKs2Jy4ky8Tbwhk1myOSYyORouCqo9fhsId_928FJj-P7GusFsBCXPO40ZHCi2vBX90fuTI_LT1VE8sEadpMAVQDAY7fnWZ4sm72IdEQ
https://www.facebook.com/pages/Kinnekulle-Motorbana/380107418703201?__tn__=kC-R&eid=ARDqpmrem_ZMxPyA9mtpi36kq0GoaP65INafg_te8I10eV71AVcX-DoBq50t802l9yKDsGXB283QBXPN&hc_ref=ARSPzGySNtxrsw1n8NLNvzi1Hbkk0uEw7-NZPhjVl_8Toz7Y8tSv9re7KpBd6HYC0MY&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARBWL0vgrEUZfJTSZNH7H6ZD4ggj4yrM1eMvqyL8_KhOJZWMbuv-qPm-GpVrl1mIEcufZ3hJSopUN2bcexcatbFP1ld8DKtApBDpzBJExo3esRTDRKVzQlIHXXRq1wj-v-OA-62eNfRucZx0mGD1Yh35Tcx2XTn-Kh_5znnxc69lZ-c1aT2fk0VlnZDKs2Jy4ky8Tbwhk1myOSYyORouCqo9fhsId_928FJj-P7GusFsBCXPO40ZHCi2vBX90fuTI_LT1VE8sEadpMAVQDAY7fnWZ4sm72IdEQ
https://www.facebook.com/mikael.dagberg?__tn__=lC-R&eid=ARDHdexJ3ZOwTjpfVvJAeBfIrzDjC4luKM-vcqAEsaA_1C4Bd7Cb5IcuDRd9Co4PCPVNZl4gWqInbuSz&hc_ref=ARSnG4gJfyhRr4xPaWRBt23lM9jEnAVKdCYO70ebgE15XlSsYhx61Hk4juaKkTrTl5Q&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAjEnBtvWrXmnFHOb_5WSTU2n1031TBnZFfAYYpZzK93y8UeAeqqemgdWfnaW9PoKqEXWUONylTY9PDzia1upDjBdMKe94KItXUiXkab6f4hdSFUSFfZHrPQ9zWRSg8auC_o5L0NbsQ7TsLOgcd--573PfsmR3eV6nX4R_WObc6iz7EqCbkvJkg7cT25K5jiw_RZYVks1Mv2HwQKrDrBOOPzvjuoi2WzBvZQAE7M9tOcjLM6voptDIuIU-xDP07vKqTB8oR-QD-2UjZG_LPraHNSOkXk_6VgA
https://www.facebook.com/pages/Kinnekulle-Motorbana/380107418703201?__tn__=kC-R&eid=ARAWNUBeWNyIIHjrUHp55oe_n9xdY31zWVmwjdmoTpUhAWYyf1bSjO3yhkxBzT_YwQ1099RaMLqqq7rf&hc_ref=ARSnG4gJfyhRr4xPaWRBt23lM9jEnAVKdCYO70ebgE15XlSsYhx61Hk4juaKkTrTl5Q&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARAjEnBtvWrXmnFHOb_5WSTU2n1031TBnZFfAYYpZzK93y8UeAeqqemgdWfnaW9PoKqEXWUONylTY9PDzia1upDjBdMKe94KItXUiXkab6f4hdSFUSFfZHrPQ9zWRSg8auC_o5L0NbsQ7TsLOgcd--573PfsmR3eV6nX4R_WObc6iz7EqCbkvJkg7cT25K5jiw_RZYVks1Mv2HwQKrDrBOOPzvjuoi2WzBvZQAE7M9tOcjLM6voptDIuIU-xDP07vKqTB8oR-QD-2UjZG_LPraHNSOkXk_6VgA
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=lC-R&eid=ARDR7wGVZiOY02meLNmw0KzmDObC1nMkMQqY3h4yyYLLyuTrWpO2QclQxKlpGlQOYcAvzv54URxVx0cQ&hc_ref=ARS0H7a5N7Key_UN7TLW2X6RTuPFpOif3zjj_PaWpR6JypXO0h6RtIe3EqaCWPH-ZJg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARC5U14eX50cAqCKajS2kZLpafwB3j40SxxmdnLh6TJO4nzLRXo7hzfwXS4uI9vSI0AmvBRV2ozEV8ALGu26Vas8gjKyuM5ct5qqoHGiqwJGqz8OLnXOlahmqFxLaoTfRbYeKBeeqHlQawbPgtM52fdtqbSZLc6Rr010Fd9lXPN7lkDB6N3dNrdqO07bYwXGfcViEl-WJGoUAJziaV91SKzSSUY7WAUyc0rGTjmmSwoL12MQKN7PTwWQCRZ916QLpLyPOtmL35RUSmigLoL6WoOfRZVxAU6YcAo
https://www.facebook.com/events/706170776871885/?acontext=%7B%22source%22%3A108%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22post_page%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22surface%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%2C%22has_source%22%3Atrue%7D&source=108&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22post_page%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D&has_source=1&__tn__=C-R&eid=ARANq4XStVTATT3VI-JA_el26_AbuxuVKYhT5GFzotJQmtMGCzmgxCdw8M64JAvI3BwND3dfHWjFugq2&hc_ref=ARS0H7a5N7Key_UN7TLW2X6RTuPFpOif3zjj_PaWpR6JypXO0h6RtIe3EqaCWPH-ZJg&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARC5U14eX50cAqCKajS2kZLpafwB3j40SxxmdnLh6TJO4nzLRXo7hzfwXS4uI9vSI0AmvBRV2ozEV8ALGu26Vas8gjKyuM5ct5qqoHGiqwJGqz8OLnXOlahmqFxLaoTfRbYeKBeeqHlQawbPgtM52fdtqbSZLc6Rr010Fd9lXPN7lkDB6N3dNrdqO07bYwXGfcViEl-WJGoUAJziaV91SKzSSUY7WAUyc0rGTjmmSwoL12MQKN7PTwWQCRZ916QLpLyPOtmL35RUSmigLoL6WoOfRZVxAU6YcAo
https://www.facebook.com/pages/Kinnekulle-Motorbana/380107418703201?__xts__%5B0%5D=68.ARDz5Y7OFYTq3NZu8M9eCl4WPSkH0nLdr841pnGQOWn88529_VAsoec_wrH5ie8tuwGoLI9Z9MTygAQNmp7DPmQuQCme13tqaXTUKMGNU86CmoW0nrqZd6mvn0FDOpR_ApjWfLB4fNAlRfqwsdy7NC7TCHKmIly56QMm3oPkPI68CrpECXzMZ_tLBYI1r0jfiPn6dXi3Kl29lGiRhFqpNG-rpbNQmqIiiXC3r3NOGvNEw7vBHWb8F2280WqOw36jMl5wQmrCrgM8-OlPVgT1XyBOuOHEiyMpa1U&__xts__%5B1%5D=68.ARC5U14eX50cAqCKajS2kZLpafwB3j40SxxmdnLh6TJO4nzLRXo7hzfwXS4uI9vSI0AmvBRV2ozEV8ALGu26Vas8gjKyuM5ct5qqoHGiqwJGqz8OLnXOlahmqFxLaoTfRbYeKBeeqHlQawbPgtM52fdtqbSZLc6Rr010Fd9lXPN7lkDB6N3dNrdqO07bYwXGfcViEl-WJGoUAJziaV91SKzSSUY7WAUyc0rGTjmmSwoL12MQKN7PTwWQCRZ916QLpLyPOtmL35RUSmigLoL6WoOfRZVxAU6YcAo&__tn__=kC-R&eid=ARBzeu1SoZsp_Av53GfO1xMCIq0BDeBoKTHroj8HFEDu6LSzo7g-CGDF9blPpUIstfY50oX5ZU7V4RsA&hc_ref=ARS0H7a5N7Key_UN7TLW2X6RTuPFpOif3zjj_PaWpR6JypXO0h6RtIe3EqaCWPH-ZJg&ref=nf_target&fref=tag


Fredagmorgon var det dags att skaka liv i kroppen och bilen, då var det dags för lite 

testkörning. Tyvärr så var vädrets makter lite emot oss under fredagen. Det regnade så där lite 

lagom som gjorde att vi inte hade däck som fungerade. Men vi halkade runt på slicksen bara 

för att få lufta oss lite. Jag hade dock tur, min sista testrunda fick jag testa på lite torrt före, 

dock hade en bil i heaten innan tömt sin växellåda på olja utefter hela banan. Så banan var 

täckt med absorberingsmedel och därmed lite svårbemästrad. 

Vädret till trots så kände vi oss nöjda med testen under dagen när vi satte oss ner och grillade 

på några goa hamburgare till kvällen. 

Nu vaknar vi upp till en solig lördag och känner oss förväntansfulla för tävlingstarten. Under 

morgonens fria träning testar vi lite olika däck och däckstryck, allt för att hitta rätt setup inför 

kval och söndagens race. 

Michael Eriksson kör första träningen, tiderna blir bättre och bättre, när träningen är över så är 

Michael bara nån tiondel ifrån sitt personbästa. 

Sen blir det min tur för träning, jag börjar med att ta några uppvärmningsvarv innan det är 

dags att pusha lite. Allt känns bra, lite understyrt i utgången av kurvan bara. När min träning 

är över har jag sänkt mitt personbästa, dock bara med en tiondel men ändå åt rätt håll. 

Nu känns det bra inför lördag eftermiddagens kval, nu ska vi sätta några riktigt bra kvaltider. 

Michael börjar kvala, tiderna vill inte riktigt infinna sig. Det går kärvt för alla att sätta bra 

kvaltider. När kvalet är över så har Michael satt poletiden med omkring en halv sekund till 

tvåan. 👍 

Nu är jag taggad, nu ska jag ut och kvala. Jag får inte heller till de tider jag önskar, men till 

slut har jag tredje tid i min klass. Inte riktigt enligt plan men okey. 

Återigen när kvällen kom så satte vi oss ned vid grillen och sammanfattade dagen som bra 

genomförd men med förbättringspotential inför söndagens race. 

SMHI, YR med flera hade hotat med dagsregn hela söndagen, vilket ingen i teamet såg fram 

emot. Men som vanligt hade alla dessa instanser helt fel, solen kom upp och värmde oss på 

söndagsmorgonen. 

Nu jäklar var det dags för två race vardera för mig och Michael. 

Michael och klass 3C startade bland de första klasserna. Nu skulle det visas vart skåpet skulle 

stå. 😁 

Michael startar ifrån poleposition, ställer upp sig bakom safetycar och åker på ”lineup” varvet. 

Precis innan start blir Michael upplurad på läktaren av bilen på position två på startgriden. 

Den bilen gasar till och Michael får känslan av att han missade starten och går på fullt. 

Bekymret är att starten är inte släppt, och alla bilar blir uppmanade att ställa upp för en 

omstart. I och med att Michael hade poleposition och ”valde” att starta innan det blev grönt så 

dömdes Michael för en felaktig start och fick för det en ”drive thru” alltså passera genom 

depån för att sen återgå till tävlingen sist av alla.  

Shit happens, nu ska det jagas. Hornen växer ut och Michael har tagit upp jakten, teamet heter 

ju inte DOD Racing ( Do or die) för skoj skull. 😄 

Under heatet har Michael lite tur med en safetycar som trycker ihop fältet lite. När målflaggen 

faller så får Michael ställa sig på plats två på prispallen, en riktigt bra körning och 

upphämtning. 

Nu är det min tur att få tävla, nu ska jag gå ut och försvara teamets färger. Ett väl samlat fält 

med mig på position 5, trea i klassen får nu grönt ljus. Vår underbara Volvo är så startsnabb, 

jag får till en bra start men det är så trångt in i första sväng så jag får fajtas för att behålla min 

startposition. Första varven är det riktigt tajt och hård Racing, flinet i hjälmen och hornen 

växer. Tyvärr så tappar däcken skärpan efter halva loppet som gör att jag hamnar lite på 

https://www.facebook.com/michael.eriksson.5492?__tn__=K-R&eid=ARD7CMEeaMJ-fcsBO1q3E1-jmA3p8lIvR5XnvL1Vg23htv9iYvv25xzTWw9QF8UYOIftMXl7XQfvjUMq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5U14eX50cAqCKajS2kZLpafwB3j40SxxmdnLh6TJO4nzLRXo7hzfwXS4uI9vSI0AmvBRV2ozEV8ALGu26Vas8gjKyuM5ct5qqoHGiqwJGqz8OLnXOlahmqFxLaoTfRbYeKBeeqHlQawbPgtM52fdtqbSZLc6Rr010Fd9lXPN7lkDB6N3dNrdqO07bYwXGfcViEl-WJGoUAJziaV91SKzSSUY7WAUyc0rGTjmmSwoL12MQKN7PTwWQCRZ916QLpLyPOtmL35RUSmigLoL6WoOfRZVxAU6YcAo


efterkälken. Efter jag har brottas med bilen under racet så blir jag till slut avflaggad som trea i 

klassen. 

Nu är det lite lunchpaus och vi får möjlighet att pusta ut och fundera på hur vi ska hantera den 

jobbiga understyrning vi kämpar med. 

Vi slår våra kloka huvuden ihop under lunchen och justerar lite hjulvinklar och känner oss 

taggade för race 2, nu jäklar ska vi sätta personbästa varv. 💪 

Då Michael hade snabbaste varvet under race 1 så fick han även poleposition i race 2. Nu 

hade han gett sig fan på att han skulle vinna. Michael gör en bra start och tar ledningen. 

Bakom sig har han en gul ilsken liten Chevron, en engelsk sportbil. Under hela racet så var 

det en tät fajt mellan Chevron och Michael, en fajt som Michael gick vinnande ur. 

Nu kände jag vafan kan han så kan väl jag, nu ska det här gasas under mitt andra race. Vi 

samlas upp jag har position 6 på startgriden, som vanligt så är Volvon startsnabb, in i första 

sväng är jag fyra totalt, tvåa i min klass. Nu växer hornet ut på riktigt. Jag håller min position 

och är inte långt bakom ledaren i min klass. Bilen går som vanligt som en dröm, motorn är 

underbar, Erland Cox på topplocksverkstan har byggt oss en riktigt snabb och hållbar motor. 

Tyvärr vill både jag och bilen mer än vad däcken orkar med. I utgången på startrakan så 

understyr bilen så pass så jag tar mig en sväng ut över kurbsen och tar mig en svängom på 

gräset, tro mig, det är inget vinnande spår. Efter nån svordom så får jag upp bilen åt rätt håll 

igen och jakten återupptas. Inget är klart förrän målflaggan har fallit. 

Här har jag lite tur då det blir en safetycar och startfältet blir åter samlat. Nu ska jag plocka 

positioner. Tyvärr tar varven slut för fort, jag har kommit ifatt tvåan i min klass men jag 

hinner inte om förrän målflaggen har fallit. Så jag får nöja mig med en tredjeplats även i race 

2. Lite surt just då men nu så här lite senare så känner vi oss alla väldigt nöjda med årets 

Raceweek på Kinnekulle Ring. 

Ett stort tack till Peter Larsson och BFE Racing för ovärderlig support. 

Även ett stort tack till vår återkommande Raceweeks mästermekaniker Jens Gustavsson. 

Nu klättrar vi uppåt i serietabellen och ser fram emot nästa race på Gelleråsen Karlskoga om 

två veckor.  

 

 

MÅNDAG DEN 3 AUGUSTI 

MILLE JOHANSSON 
Mille Johansson är 15 år och tävlar för Katrineholms 

MK. Mille kommer närmast från Karting där han 
tävlade i 2,5 år både i MKR, SKCC och även i SM. Han 

bytte därefter till Aquila Synergy Cup hösten 2019 

och har nu kört fyra tävlingar. 
Mille och hans teams långsiktiga mål är att köra 
JWRC (Junior World Rally Championship) 

någonstans runt 2023-2024. 
Mille kör Aquila för att bygga upp erfarenhet och 

speed! 
 

 

 

 

https://www.facebook.com/peter.larsson.58173?__tn__=K-R&eid=ARD5octNdlFIehAs04Avdpicfva3Jzjtj8tDCsWGEGoLjIydjHyS9Im3Y0-J4Y7QUHpYyzloqvYEdPDX&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5U14eX50cAqCKajS2kZLpafwB3j40SxxmdnLh6TJO4nzLRXo7hzfwXS4uI9vSI0AmvBRV2ozEV8ALGu26Vas8gjKyuM5ct5qqoHGiqwJGqz8OLnXOlahmqFxLaoTfRbYeKBeeqHlQawbPgtM52fdtqbSZLc6Rr010Fd9lXPN7lkDB6N3dNrdqO07bYwXGfcViEl-WJGoUAJziaV91SKzSSUY7WAUyc0rGTjmmSwoL12MQKN7PTwWQCRZ916QLpLyPOtmL35RUSmigLoL6WoOfRZVxAU6YcAo
https://www.facebook.com/jens.gustavsson.581?__tn__=K-R&eid=ARBgb9HxSB4AR3vVaipvjXjC8gXL9E1S4TVsbLt7v2pUdh1_m22-uShwGfkIxbO39Qmw6fLPfbTgsrWu&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARC5U14eX50cAqCKajS2kZLpafwB3j40SxxmdnLh6TJO4nzLRXo7hzfwXS4uI9vSI0AmvBRV2ozEV8ALGu26Vas8gjKyuM5ct5qqoHGiqwJGqz8OLnXOlahmqFxLaoTfRbYeKBeeqHlQawbPgtM52fdtqbSZLc6Rr010Fd9lXPN7lkDB6N3dNrdqO07bYwXGfcViEl-WJGoUAJziaV91SKzSSUY7WAUyc0rGTjmmSwoL12MQKN7PTwWQCRZ916QLpLyPOtmL35RUSmigLoL6WoOfRZVxAU6YcAo


GELLERÅSEN 7 – 9 AUGUSTI    

 
I Aquila var de 10 stycken i klassen. 

 

Patrik Johansson 

 

Helgen började som förra race helgen med krångel, vi var nära att lasta och åka hem efter 

tidskörningen... men vi kämpade på och fick grejerna att funka hyfsat, Mille körde 

kanonbra      

 

Mille Johansson Racing 

 

‼️FÖRSTA VINSTEN‼️ 

Då var 3e deltävlingen av SSK Serien avgjord, en race helg som började dåligt med 

oljeläckage från oljefiltret och en bränslepump som inte fungerade under tidskörningen gjorde 

att jag fick bryta och starta sist i första racet. 

Race 1: Från 12e - 4a 

Race 2: Från 4e - 1a 

Race 3: Från 4e - 3e   

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

och i Race 3 kom han på 6:e plats. 

  
 

 

Richard Eriksson är med Michael Eriksson. 

Nu har vi genomfört ännu en lyckad tävling med SSK Serien, på Gelleråsen i Karlskoga. 

Vilken helg..... vi åkte ner torsdag eftermiddag till Gelleråsen för att rigga i ordning allt inför 

fredagens testdag. Man brukar säga sola i Karlstad, men det är inget mot helgens väder i 

Karlskoga, strålande sol från fredag morgon till söndag eftermiddag. Vi tycker om sol men i 

kombination med racing så var det lite för bra väder, varken chaufför eller bil kunde prestera 

på topp. 

Vi körde varsina två tester på fredagen. Det var verkligen behövligt då värmen gärna tar död 

på våra däck. Vi testade oss fram med olika inställningar och däckstryck. När fredagen var till 

ända så kände vi att vi hade ”koll” på vilka inställningar som skulle passa bäst. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004183515054&__tn__=C-R&eid=ARC9-TSNA_lYwYBjHNTvwXO43X096biDYeplXtSGytNaNFaMszT-_JptghRoK4B4hGEzix2-UNOsMFFX&hc_ref=ARRXeVnuL0WfVPeOsJGgkaKdXpJBrAkrC9mjpHgPrYQ4Y203SxIHhVBqn3uh5KALGJ0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bUEwNOHNY4iWMplyOi3E4vJ7o5mnIerqjZVmFxoU73MCqz6ai3RQ0rlyCKBEkekA-HXjf4UHWmPV4UgOfT0jCMKn_kS2uTH-CJg4uUbUp_-lIAAMCKwuNtNfkFlOUkPOvskfc8m7vPWvrj7HDwim4zLjFqHK7EgRLEHvBd7FKi1hjh3uA8mDFUcXP3h0WUxbUd8ld7zEPuUJOrf_NsyXts5ndPFMKYgbt2NfXQSa_p8Q7MWVZaYY0qtega3RARR4cM8QUksqcozdxhQ3mkifdVhOWPyRWCBVy8KHIWNxc-Zrc9g_EWhDXUJhZufUBxBhBCJodUNMWJO1Uq8MzlRFtCQ
https://www.facebook.com/millejohanssonracing/?__tn__=kCH-R&eid=ARBmNbG0AivQ9IO72wx36f-SW-7YuAqLFz5GdeBQF8gvQnHWoWMl7-vtpab4VcTpqxp1eAYqFaQfwcob&hc_ref=ARS2I57kE9JMJT0uY62hqCnWB22ot0UfGUI7ez3lmxIE4DzvfknRa-1skfBZzw2A_5g&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARB7bUEwNOHNY4iWMplyOi3E4vJ7o5mnIerqjZVmFxoU73MCqz6ai3RQ0rlyCKBEkekA-HXjf4UHWmPV4UgOfT0jCMKn_kS2uTH-CJg4uUbUp_-lIAAMCKwuNtNfkFlOUkPOvskfc8m7vPWvrj7HDwim4zLjFqHK7EgRLEHvBd7FKi1hjh3uA8mDFUcXP3h0WUxbUd8ld7zEPuUJOrf_NsyXts5ndPFMKYgbt2NfXQSa_p8Q7MWVZaYY0qtega3RARR4cM8QUksqcozdxhQ3mkifdVhOWPyRWCBVy8KHIWNxc-Zrc9g_EWhDXUJhZufUBxBhBCJodUNMWJO1Uq8MzlRFtCQ
https://www.facebook.com/richard.eriksson?__tn__=lCH-R&eid=ARA29lEGkYTzsqHo-siNrDWGtTkjnufhXEY_xS1QPsJAMNNeBskcqvqfQvcIbhdVcRdj0LN3DsCgG_oK&hc_ref=ARRalnsY2IBDYoO_QbI7xKy8lNMprmIJnRZrulw9EAcPOyERAqr-BQJIBM5GweRi4Yw&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARDhyMHxvaSJPEr79qvUvtVhRBFvck2eT0knrtNDvWA8mS-HDw7unCVB5bWI5u23vQ-U-NJGfQWrOq-vQRsngG9FtX-_0Joxwu_A9FhbDQH7Ks3sgrhU0SIpfu7eXKo1-0mx4hJvFkYCe26cZ1ZFnBW7nq9RQi7uZFJb_Zdmt-5GwyTpNV1rn9SpmSG144LbbR9xLpP_XMKUs7Silsf9mHzIhHaSmLxUcKZ24bkUKtbMvaO7QbanWSLfXM90bpU-tBpuKe7pE63MsTTDUEhvrY086-2JRuslTL1I0L-W6m-FLL6Vpw_cUmsGzOJrt7KPkR3_Ax79NldGGFu8DanMcwnlDxJkQRxqnRxfgw30iGZ1-yD6O2hPjzQ
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Vaknar upp tidigt på lördagen efter att ha fått somna till Henrys Vi i 5:an ljudbok om George 

och hunden Tim.       Ja vi hade med oss nya eminenta mekaniker denna helg i form av Emilia 

Eriksson och hennes omöjlige son Henry. 🤪 

Nu var det äntligen dags för den fria träningen inför racet. Jag går ut först och känner att 

inställningarna på bilen passar mig bra och slår mitt personbästa direkt på träningen, detta 

bådar gott inför tävlingen, jag ligger tidsmässigt på tredjeplats och bara några tiondelar efter, 

kort och gott en lyckad träning.       

Nu är det Michael Erikssons tur på träningen. Allt ser bra ut till att börja med men i den 

värmen som är så börjar framdäcken att gå varma. Men trots allt så känns träningen bra. 

Konsekvensen efter Michaels träning blev att vi måste än en gång justera bilen för att bli av 

med understyrningen. Nu åker krängningshämmaren på bak, nu jäklar måste vi få bättre fäste 

fram. 

Nu är det dags för att kvala inför söndagens race. Jag ska gå ut först, dock blev det en liten 

fadäs, vi var helt säkra på att kvalet var klockan 14.50 så vid 14.45 rullar vi fram till start. Blir 

då varse om att kvalet började 14.30 ooops... okey inget att göra, ut fort som fan och får då 3 

minuter på mig att kvala. Blir lite halvstredsigt och fyrkantigt men blir till slut 3:a på 

startgriden för klass 3A. Vi tänkte först mörka och säga att det var med flit, att det räckte för 

oss med 3 minuter men nejdå denna bjuder vi på.       

Nu är det Michaels tur att kvala. Återigen så blir framdäcken för varma men det går på kvalet 

att åka och kyla däcken nått varv. Efter kvalet så står även Michael på tredje plats på 

startgriden i 3C klassen. 

Nu måste vi fundera, hur ska vi få däcken att hålla när Michael kör.... Vi bestämmer oss för 

att öka på krängningshämmaren bak än mer. Sen så lägger vi på nya däck till Michaels race. 

Nu är lördagens träning och kval över nu återstår det bara kvällens höjdpunkt, dubbla race på 

gocartbanan. Jäklar vad duktig Henry är, trots ”bara” 7 år så åkte han som en ung Hamilton på 

gocartbanan. Hade han haft en lika snabb gocart som oss ”vuxna” så hade han lätt vunnit över 

oss. 

Nu tar vi kväll runt vår elgrill och äter goda hamburgare samtidigt som vi diskuterar dagens 

alla strapatser. 

Vaknar upp tidigt söndag morgon, smyger ut ur bussen för att inte väcka nån, utanför bussen 

sitter redan Michael och njuter i morgonsolen. Hmm SMHI och Yr hade lovat molnigt väder 

men det är en klarblå himmel. 

Vi låter Emilia och Henry sova vidare, vi tar oss en frukost i solen och planerar dagens 4 

kommande race, vi har vardera två race. 

Nu börjar det krypa lite i kroppen, snart dags för allvaret, race 1 börjar närma sig. 

Nu är det dags för line up för race 1. Jag har position 4 på griden, trea i min klass, 3A. Tyvärr 

så blir Joel Thoren som var kvaletta i klass 3A strömlös precis innan start så han blir tvungen 

att lämna walk over, trist som fan. 

Men men inget jag kan påverka, jag kan bara fokusera på mitt race. Vi rullar ut och samlar 

ihop startfältet inför starten. Starten går oj oj oj som den går, vår Volvo är så trevlig att starta 

med. Jag kommer upp jämsides med Robin Wärmlund in i första sväng. Ingen av oss ger dig. 

Vi krokar ihop lite, Robin snurrar och jag får ett par rejäla sladdar men klara mig kvar på 

banan och kommer ur första sväng som ledare. Nu växer hornen ut, nu ska jag ta min första 
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racevinst i klass 3A. Jag får en lucka efter de 3-4 första varven till Robin som jagar mig 

frenetiskt. Tyvärr så vill jag lite mer än vad mina däck kan lova, så efter 6-8 varv så är Robin 

ifatt och förbi. Mina framdäck är helt slut, går inte att svänga in i kurvan överhuvudtaget, se 

bild på vänsterdäcket efter målgång. En målgång som gav mig en 2:a plats. 

Nu in och slicka såren, snart dags för Michaels race ett. Nya däck på och bort med restriktorn 

som jag åker med, nu ska det gå fort runt banan. 

Bilarna linar up och starten går, även här levererar Volvon i starten. Michael är uppe 

och”klättrar” på ledaren i sin Audi R8. Nu ska det bli kul och se vår gamla trotjänare ifrån -77 

slåss med en fabriksbyggnad tävlingsbil i form av en Audi R8. Tyvärr var fajten inte 

långvarig, vår Volvo led i värmen och ville inte riktigt leverera. Tempen på motorn steg och 

den varnade för för lågt oljetryck. Då vi har inlagt i bilens ecu säkerhetsfunktioner, så stängde 

motorn helt enkelt av när dessa varningsnivåer passerades. Det resulterade i att det inte gick 

att gå för fullt. Det innebar att när målflaggan föll så fick Michael med sig en hedrande 

tredjeplats, bra jobbat med dessa motor bekymmer. 

Hmm in i depån och skära stora hål i front spoilern så vi får in mer luft. Toppa med lite olja 

och sätta dit restriktorn igen, nu var det dags för mitt race två. 

Jag hade i race två tredje plats på start griden, tvåa i min klass. Starten går och återigen tar jag 

starten. Känns riktigt bra, jag håller jämna steg med bilen som kör klass 3B 1-2 varvet, sen 

drar han ifrån och lämnar mig med mina konkurrenter hack i häl. Jag håller dem bakom mig i 

några varv sen får jag kapitulera, det är bara att inse, de är snabbare än mig. Joel Thorén 

gjorde en grym uppkörning ifrån sista startposition till vinst i race två, snygg kört. Jag 

hamnade till slut på position tre. 

Nu var det dags för helgens sista race, Michaels race två. Michael hade i race två andra 

position på start griden, nu skulle R8:an få sig en match. Starten går och sin vana trogen är 

Volvon startsnabb och Michael tar ledningen före R8:an. Men efter ett halvt varv visar R8:an 

att gammal är äldst. Han levererar en rejäl bredsida in i ”Eje kurvan” en hårnål där banan 

vänder tillbaka ”hemåt”. Michael klara sig kvar på banan men tappar mycket mark framåt. Nu 

drar R8:an återigen iväg och tar segern även i andra racet med Michael som god tvåa. 

Nu är helgen över och vi summerar dem som lyckad, lite bekymmer med värmen med det var 

det många som hade. Vi räknar även på totalpoängen i serien och ser till vår glädje att 

Michael leder klass 3C totalt och jag leder totalt i klass 3A. 

Så vi kan verkligen vara nöjda med helgens tävling. En tävling som inte skulle ha fungerat 

utan Erland Cox på topplocksverkstan som levererat motorn och BFE Racing för deras 

mekaniska kunskap och komponenter och självklart Johnny Borgs magiska hjälp med 

mappning och inställning av motorn. 

Nu blir det inte race förrän den 3-4 oktober. Men jag lovar att vi kommer att komma dit 

laddade och taggade. 

Sen till sist men inte minst, ett stort tack till alla i SSK serien som gör denna trevliga racing 

möjlig. 
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MÅNDAGEN DEN 10 AUGUSTI 
Formula Nordic 

Mille Johansson till Formula Nordic 

15-årige Mille Johansson från Katrineholm kommer att debutera i Formula Nordic nästa helg 

på Gelleråsen Arena. Han är därmed årets elfte förare i klassen! 

Mille körde gokart i två år innan han började köra Aquila i SSK-Serien. I helgen tog han sin 

första seger. Nästa naturliga steg i utvecklingen är att börja köra formelbil i Formula Nordic. 

Milles långsiktiga mål är att köra junior-VM i rally 2023. Mille håller på att bygga upp olika 

erfarenheter inom motorsport för en långsiktig satsning.   

 

ONSDAGEN DEN 12 AUGUSTI 
OE3 - Olle Erixon 

 
DUBBLA RACE PÅ HEMMAPLAN! 

Bössan är laddad, dags för racehelg igen. Denna gång på "hemmaplan" i samband med att 

Kanonloppet i helgen körs på Gelleråsen Arena när evenemanget fyller 70 år. 

Valeryd Legends Cup kör denna helg dubbel deltävling där vi istället för normala 2 race nu 

ska köra hela 4 race. 

Efter premiären på Falkenberg för en dryg månad sen där vi på allvar visade att farten för att 

vara med långt fram i fältet fanns har bilen fått sig en rejäl genomgång, tvätt och översyn av 

saker som visade sig fela lite under helgen på västkusten. 

Vi ser fram emot helgen på Gelleråsen med stor förväntan där kvalet kommer att bli en 

avgörande faktor för att resten av helgen ska gå i positiva tongångar, något vi misslyckades 

med på Falkenberg då vi dessvärre blev uteslutna efter kvalet på grund av för låg bil efter att 

ha plockat en sjätteplats totalt i det 65 bilar stora startfältet. 

Trots missödet lyckades vi plocka en seger i en av B-finalerna vilket gjorde att helgen trots 

allt inte var helt åt skogen. 
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Kommande helgs kval kommer att bestämma startplatserna i de två första racen där 

varvtiderna i dessa race sedan kommer bestämma startpositionen i de avslutande två racen på 

söndagen. 

 

GELLERÅSEN 14-16 AUGUSTI   

 
Legends cup 

OE3 - Olle Erixon 

 
FRUSTRERANDE FREDAG! 

Test och kval avklarat på ett stekhett Gelleråsen och Kanonloppets 70-årsjubileum. 

Morgonen startade riktigt bra med sjunde tid på första testet följt av nionde tid på andra. 

Till kvalet sen gjorde vi två stinter och bytte bakdäck i mitten på passet. 

Dessvärre brände jag mina chanser på första stinten på grund av på tok för hal bil på det setet 

däck. Som grädde på moset drogs jag med misständningar i motorn som gjorde att försöken 

på andra setet däck även de blev dåligt även om fästet blev betydligt på dom däcken. 

Dessvärre blev resultatet en sjuttonde plats, långt ifrån det tempo och potential jag vet att vi 

har när bilen går som den ska. 

Just nu sliter Josefine Hultgren, Eddie Lundqvist och Christofer Karlsson i tältet i kvällssolen 

för att felsöka, laga och förbättra materialet inför morgondagen då två race skall köras där jag 

startar race 1 från ruta 17 och race 2 från ruta 15. 

Jag ska göra mitt yttersta för att plocka så många placeringar som möjligt för att rädda mesta 

möjliga poäng till mästerskapet.   

 

OE3 - Olle Erixon 

 
VILKEN J*VLA HELG! 

Säsongens andra racehelg i Valeryd Legends Cup är nu avklarat i samband med helgens 70-

årsjubileum av Kanonloppet på Gelleråsen Arena. 

Helgen i Karlskoga har verkligen varit en riktig bergochdalbana! 

Det började redan i torsdags när jag lyckades klämma mina fötter så illa att jag tappade 2 

naglar på min ena fot och två tår som inte längre ser helt krya ut. 

Att sen klämma på sig tighta racingskor 3 dagar i rad i 30 graders värme har inte gjort tårna 

vackrare. 

Efter fredagens kval där vi inte lyckades bättre än p17 hade vi ett hårt arbete framför oss i de 

4 racen som skulle köras. 

Från ruta 17 i första racet fick jag kämpa mig till en trettonde plats i mål med en bil som 

verkligen inte gick som den skulle. 

Dessutom förlorade jag segern i Rookie-klassen när teamkompisen Oscar Lindberg spurtade 

om mig över mållinjen. 

I lördagens andra race startade vi på ruta 15 och trots en motor som gick riktigt illa rakt fram 

lyckades vi knipa en åttonde plats i mål och övertygande seger i Rookie-klassen. 

Under lördagskvällen och natten till söndagen gjorde sen teamet runt mig med Josefine 

Hultgren, Christofer Karlsson & Eddie Lundqvist ett jättejobb och bytte motorn i bilen för att 

vi skulle kunna komma till start i söndagens två race. 

NI ÄR BÄST! 

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARDn7MXt0Oa-LAJwr9l8ZblliAZMEJL5mvBDlpJBe11ca563UV9TxoqF4oLVZwUCcK4ReEsF-AI8khTT&hc_ref=ARRA9t2BBloBt6IbNtBtqzqbc8fwXJhugbrmlM2Xm4ZjdqnhE8fW2zW1uww32wESPdA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAUVlWufeomu8FFNriDF--o-Q0ZcteSk_Xb2r999S5_G3BNdGigCJzgi_1r_jfUrXk4zn9vqqJ91FmtRqNwiptSU70N3BWV5cf-A2OAmrGVgi91--npXFNXVDY9zxNcgGL5tFdg_z-ZtwY-0THVGpNheKmFWRN4kgODhYLLBzFQqxBJw83m6dYCLweeL0KdH4gtEGtd9_ZE_JwZ0buXeVJxCU1mK2ovr4MV0F0KHeqiDbathyrJAa_fkr9KUCnm9D45PZmZSuvvRLQGotDjHlbiLRsdWY6lgOg6TpNXKAoOowJhn25brSo0QUELYR_mZOwNQV3WuBxI1EYkEQUrbCHxWQ
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARDx42-mMpEd_Vuk9a2pbGoLXtnNQ2GaAv7o381pqYo_IeAujLbZ68IARJyGhHfQeF-e5cI6outk_D_0&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUVlWufeomu8FFNriDF--o-Q0ZcteSk_Xb2r999S5_G3BNdGigCJzgi_1r_jfUrXk4zn9vqqJ91FmtRqNwiptSU70N3BWV5cf-A2OAmrGVgi91--npXFNXVDY9zxNcgGL5tFdg_z-ZtwY-0THVGpNheKmFWRN4kgODhYLLBzFQqxBJw83m6dYCLweeL0KdH4gtEGtd9_ZE_JwZ0buXeVJxCU1mK2ovr4MV0F0KHeqiDbathyrJAa_fkr9KUCnm9D45PZmZSuvvRLQGotDjHlbiLRsdWY6lgOg6TpNXKAoOowJhn25brSo0QUELYR_mZOwNQV3WuBxI1EYkEQUrbCHxWQ
https://www.facebook.com/eddie.lundqvist?__tn__=K-R&eid=ARAjk6cx1FVUGbMnMwQLzc7GZ8ISOgLg5RKWEBegLKpU25lA1liN6spCwe240yh0joxm3nxR_ah8en2W&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUVlWufeomu8FFNriDF--o-Q0ZcteSk_Xb2r999S5_G3BNdGigCJzgi_1r_jfUrXk4zn9vqqJ91FmtRqNwiptSU70N3BWV5cf-A2OAmrGVgi91--npXFNXVDY9zxNcgGL5tFdg_z-ZtwY-0THVGpNheKmFWRN4kgODhYLLBzFQqxBJw83m6dYCLweeL0KdH4gtEGtd9_ZE_JwZ0buXeVJxCU1mK2ovr4MV0F0KHeqiDbathyrJAa_fkr9KUCnm9D45PZmZSuvvRLQGotDjHlbiLRsdWY6lgOg6TpNXKAoOowJhn25brSo0QUELYR_mZOwNQV3WuBxI1EYkEQUrbCHxWQ
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARC8l6G_BjfmH_4ZnAqarcd9HKUx3-xAzyE4acnNXRU3LRnAElHqs_U1JyygFjggFZEJ7b1KIHaVBo3x&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAUVlWufeomu8FFNriDF--o-Q0ZcteSk_Xb2r999S5_G3BNdGigCJzgi_1r_jfUrXk4zn9vqqJ91FmtRqNwiptSU70N3BWV5cf-A2OAmrGVgi91--npXFNXVDY9zxNcgGL5tFdg_z-ZtwY-0THVGpNheKmFWRN4kgODhYLLBzFQqxBJw83m6dYCLweeL0KdH4gtEGtd9_ZE_JwZ0buXeVJxCU1mK2ovr4MV0F0KHeqiDbathyrJAa_fkr9KUCnm9D45PZmZSuvvRLQGotDjHlbiLRsdWY6lgOg6TpNXKAoOowJhn25brSo0QUELYR_mZOwNQV3WuBxI1EYkEQUrbCHxWQ
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARCqNraq0IkkaezR7OoVKrAp2ZUAaRYpzvBlyE66SQQN3jrx8dI7p4vSd_Rmna-cvFX26lSIvsW-uDfy&hc_ref=ARTB2oKVddM7vV1DdsRx42fd2OWOriL1xvJ9DiCpC9wrsIES39b04qERLNfsmRWMdAQ&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__tn__=K-R&eid=ARDuOTkHXdI6cknAbxu_9gRpEln_yK24dN9S1WILgKsA1x1wK5Rt1X-6dkkU51sHi_A6VMzIGAxT08Cq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/pages/Geller%C3%A5sen-Arena/2015711032081258?__tn__=K-R&eid=ARDIf8C6sa8CSRKoxIRLNKMkdx38IxQqPTRg3qdxBm1RvxA4M5AsMEOwm_0lA8Q2QT9sTd50yOi1UnrQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/Oscarlindberg95?__tn__=K-R&eid=ARAt8cGgS9GmTfWWq2YgtkbKzJs8BlzB7uXe1B2WNpyd4LRQSAU1WTcIs9ybusQLOt2wv9x6bM_45HMY&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARD3OFoL1eUlSxsWXcKs9dS4M9S1RdjMsIMAG360CJEOuqIE0uosWuYG0g6vkgag3KJXEclHhM_lpz2_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARD3OFoL1eUlSxsWXcKs9dS4M9S1RdjMsIMAG360CJEOuqIE0uosWuYG0g6vkgag3KJXEclHhM_lpz2_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARDvU27u77sRiwC3xX2DnkzeppDnYUpEJjJyGI07CJuy8TsvHfX_EUugbW9-FjULvMS4j_zyGZle0D4s&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/eddie.lundqvist?__tn__=K-R&eid=ARB1TghgpTgcR8R56Sv7FOlVpjvYzcbp2jj7RJ_BY3FamWv-MF1Ex3_d8F56VqHttaZYFicHay81lMhJ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA


Med ny motor i bilen blev det betydligt roligare och jag kunde nu utmana om mer framskjutna 

placeringar i racen istället för att enbart knipa värdefulla poäng till Rookie-mästerskapet. 

Söndagens första race startades från ruta 13 och med bitvis riktigt bra tempo knep vi ännu en 

Rookie-seger och en total nionde plats i mål. 

Helgens sista race startades från ruta 12. 

Detta var nog helgens absolut bästa race från min sida där jag tidigt i racet plockade många 

placeringar och sen kunde hålla kontakt med tätklungan för att slutligen ta målflagga som 

sjunde bil med ytterligare en Rookie-seger. 

Med tre av fyra möjliga segrar i Rookie-mästerskapet under helgens gång förbättrar vi vår 

situation i mästerskapet efter misslyckandet under premiären på Falkenberg! 

Jag vill rikta ett enormt tack till hela Nyman Racing med Micke Nyman i spetsen som alltid 

hjälper till oavsett tid, läge eller situation! 

Helgens framgångar hade inte heller varit möjliga utan Josefine, Eddie och Christofer som 

hela tiden sett till att allting lirat klockrent för mig som förare! 

  

   

 

Formel Nordic 

Pratade dessutom just med Patrik Johansson som är pappa till vår andra debutant Mille 

Johansson. Mille är enligt rapporten mycket nöjd med sin debut, vilken också var första 

gången någonsin på slicks. Slicks är klart speciellt. Mille är enligt rapporten redan igång och 

går igenom loppet, putsar på bromspunkter samt funderar på inställningar inför morgondagen. 

Vet av tidigare erfarenhet att Mille kommer gå bättre och bättre genom helgen. Var månde 

detta sluta??!   

 

 

https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARCHBRpypopcG-EJOVnpsIHi3adGSC5yJyIt2HX4zTAo99_e4t5_uvd3RsxVJ9QXiVeZaTPh204hzBCK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA
https://www.facebook.com/micke.newman?__tn__=K-R&eid=ARBqvoJrB-jr-9w7j-pYNEBmzKRDiYkM5m0OghktaWbRqgwCytp9IV20oD3qJHqlywOFoIpT9cU5X3SZ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDLsL9mjFRAR5296faKCJBxtscu3QfK4qUEierHukZp0697GpFo-Agc_jPHE0IMk-eUWYBKOH2bpmP3JzjS2TeRTCOyebkEnlCt_ztQDz70hrAGdiCgCaXPnAXrLevEFp3vJx7kv_LHv2JX9guSEwLCVZ91Jiz9DXie1L7z5p4Gku6M9jBtKceosNjJx9odhJXHv5_HJDTOphJefUuSV6RcGk4qPCotWZDjISx__7ge11Evf07AoteXUVUnWSQ8U4Ol9nDAdAZl95DQHH1JnqaiDuE5IRkiV0cD3qK3doldKx3Rx86YpJQw_XEU-XNXKShEs9OcNS_G3rgOJLwNHxtvMA


MANTORP PARK 22 – 23 AUGUSTI    
 

OE3 - Olle Erixon 

 
GOD MORGON MANTORP! 

Vi vaknar upp till ett soligt Mantorp Park med fukt i luften. 

Under gårdagskvällen regnade det rejält och marken är fortfarande fuktig på sina ställen. 

Förhoppningen är sol och uppehåll hela dagen för att slippa stressmeka när dagens tidsschema 

är tight: 

Plikttrogen sambo och mekaniker Josefine Hultgren har i vanlig ordning koll på läget. 

Senare under dagen ansluter Christofer Karlsson för att toppa laget. 

Målet med dagen är att fortsätta jaga toppen i Rookie-mästerskapet där vi efter tävlingarna 

senast på Gelleråsen klättrat till en andraplats i mästerskapet, men det kommer att bli tufft. 

Jag har inte kört en meter på Mantorp Park. 

På återhörande, 

Olle Erixon 

    

   
 

https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARDKnIi4ji5-wQjNMYfFjzR4LQrRhdmpXeRIw9sIQqC3vrGA5POd5DWkuK3zc-rIQsEhPdLxmniSH-fd&hc_ref=ARRW-4x0fdxKywxN7W8ML_d8grMPwvMhrG7hf4YOCwpMPHcyfaPYUizcF3jS_KLe2S0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAw_9rtfBrZvN5Yuval6ClPZdHPq2Y1pk6tJRKBxPh9Fku57yhB3sRXMlxP9AzgtdaLKj4JxHqSSzcaFW0p15W3ac43rRhdlhIsq8TLG7MBZHxOhtLPx_OER4GZUDcsX2PxID2_rMwwbUkR7717Rob8UETUKTPv-JRuH9MpunTrpPuAnt-ckEVKwX37GSTqgNczDnxAHZu8ACcuXP41SPaHGFEMi897AKXMCFQAdynbDtkAtzazqymo8DGiFhG5HibuTYYoJXlJrk_eziopFDo9aWe76lERmvbajuaDIp-Z95h4efqiRs3pEaBYWQZ2SHKhprpApCUtwmZhrE3lcXPosQ
https://www.facebook.com/codriverOE1/?__tn__=kC-R&eid=ARDKnIi4ji5-wQjNMYfFjzR4LQrRhdmpXeRIw9sIQqC3vrGA5POd5DWkuK3zc-rIQsEhPdLxmniSH-fd&hc_ref=ARRW-4x0fdxKywxN7W8ML_d8grMPwvMhrG7hf4YOCwpMPHcyfaPYUizcF3jS_KLe2S0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAw_9rtfBrZvN5Yuval6ClPZdHPq2Y1pk6tJRKBxPh9Fku57yhB3sRXMlxP9AzgtdaLKj4JxHqSSzcaFW0p15W3ac43rRhdlhIsq8TLG7MBZHxOhtLPx_OER4GZUDcsX2PxID2_rMwwbUkR7717Rob8UETUKTPv-JRuH9MpunTrpPuAnt-ckEVKwX37GSTqgNczDnxAHZu8ACcuXP41SPaHGFEMi897AKXMCFQAdynbDtkAtzazqymo8DGiFhG5HibuTYYoJXlJrk_eziopFDo9aWe76lERmvbajuaDIp-Z95h4efqiRs3pEaBYWQZ2SHKhprpApCUtwmZhrE3lcXPosQ
https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARAaFD3U7mvqQlPPHc3Z2-0YP-OK5xJl2npmIP-9p9EieXDInPDvLnLGvi7CRzAeslU-9Z2lq_1NyC6I&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw_9rtfBrZvN5Yuval6ClPZdHPq2Y1pk6tJRKBxPh9Fku57yhB3sRXMlxP9AzgtdaLKj4JxHqSSzcaFW0p15W3ac43rRhdlhIsq8TLG7MBZHxOhtLPx_OER4GZUDcsX2PxID2_rMwwbUkR7717Rob8UETUKTPv-JRuH9MpunTrpPuAnt-ckEVKwX37GSTqgNczDnxAHZu8ACcuXP41SPaHGFEMi897AKXMCFQAdynbDtkAtzazqymo8DGiFhG5HibuTYYoJXlJrk_eziopFDo9aWe76lERmvbajuaDIp-Z95h4efqiRs3pEaBYWQZ2SHKhprpApCUtwmZhrE3lcXPosQ
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARBwpxJOAgWRpbghVda6MElsW-lmxs6x4c2PUFdrMhVBAC9vTjYnCihhVy6IkOZ35KV78gRokfAUM4fQ&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAw_9rtfBrZvN5Yuval6ClPZdHPq2Y1pk6tJRKBxPh9Fku57yhB3sRXMlxP9AzgtdaLKj4JxHqSSzcaFW0p15W3ac43rRhdlhIsq8TLG7MBZHxOhtLPx_OER4GZUDcsX2PxID2_rMwwbUkR7717Rob8UETUKTPv-JRuH9MpunTrpPuAnt-ckEVKwX37GSTqgNczDnxAHZu8ACcuXP41SPaHGFEMi897AKXMCFQAdynbDtkAtzazqymo8DGiFhG5HibuTYYoJXlJrk_eziopFDo9aWe76lERmvbajuaDIp-Z95h4efqiRs3pEaBYWQZ2SHKhprpApCUtwmZhrE3lcXPosQ


OE3 - Olle Erixon 

 
DUBBLA SEGRAR! 

Idag har vi krigat, både på och vid sidan av banan. 

Efter ett riktigt bra kval där vi lyckades kvala in som sexa till första racet och åtta till andra 

racet var det upplagt för tuffa race. 

Båda racen blev också riktigt slitiga då vi saknade det sista lilla för att räcka till mot toppen. 

Trots detta lyckades vi bli sexa i båda racen och dessutom vinna båda racen i Rookie-klassen. 

Inför den här deltävlingen låg jag på andra plats i Rookiemästerskapet men efter dagens två 

segrar tror jag att vi klivit förbi och därmed leder inför de två avslutande deltävlingarna på 

Kinnekulle Ring & Gelleråsen Arena. 

Sist men inte minst måste jag rikta ett stort tack till Josefine Hultgren som kämpar och sliter 

på tävlingarna, den här helgen som ensam mekaniker på min bil! 

Stort tack också till teamet, Nyman Racing. 

 

I Formel Ford 1600 + Formel Vee var dom 15 stycken och här kom John Thim på 12:e plats 

ett varv efter.  

 

GELLERÅSEN 22 AUGUSTI 
 

Martin Gustavsson är med Fredrik Andersson på Gelleråsen, Karlskoga. 

Deltävling 4 i Timeattacknu avklarad, vi tog banrekord för gatdäck på Gelleråsen! 1.05.6. 

Mycket nöjda, bilen är hel och vi laddar inför morgondagens tävling. 

 

Wankel-Kungen Gzon grymt snabb på Gelleråsen 🏁👍   
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TISDAGEN DEN 1 SEPTEMBER 
 

 

OE3 - Olle Erixon 

 
STICKER TILL SCHLÄTTA SOM MÄSTERSKAPSLEDARE! 

Racehelgerna duggar tätt nu när racingsäsongen väl dragit igång efter Coronavirusets intrång. 

Kommande helg går bussen mot Götene och Kinnekulle Ring för säsongens näst sista 

deltävling i Valeryd Legends Cup tillsammans med Nyman Racing. 

Efter kanonhelgen senast på Mantorp rullar vi nu mot Kinnekulle som mästerskapsledare i 

Rookie-klassen med 10 poängs marginal. 

En marginal jag tänkt behålla även efter denna helgen. 

Tävlingsbilen har fått sig en översyn och vi kommer väl förberedda till Kinnekulle där vi i 

våras testade en heldag vilket gav självförtroende inför tävlingen. 

Kinnekulle Ring är en snabb och svepande bana som bjuder på få omkörningsställen vilket 

kommer göra att kvalet blir högst avgörande för racens utgång. 

Vi visade med besked senast på Mantorp att vi har fart för att kriga i topp 7 av startfältets 

totalt 65 bilar vilket känns otroligt kul med tanke på den bråkiga säsongsinledning vi hade 

med mycket tekniska bekymmer under försäsongstesterna. 

   
 

OE3 - Olle Erixon 

 
SEGER I VÅTT OCH TORRT! 

På grund av fullständig radioskugga vid Kinnekulle Ring har rapporteringen från helgens 

tävling varit riktigt dålig vilket jag vill börja med att be om ursäkt för. 

Helgen startade med regn och blöt bana på lördagmorgonens test. 

Körningen i vätan gick riktigt bra och vi lyckades ha andra bästa tid totalt i klassen. 

Inför kvalet hade himlen öppnat sig på nytt och med formbeskedet på testet i bakhuvudet 

rullade jag ut på banan med höga förväntningar. 

Dessvärre lyckades jag inte vrida ur de sista tiondelarna för att kunna utmana i toppen utan 

blev ”bara” nia totalt men snabbaste rookie. 

Lördagen avslutades med första racet av helgens totalt två. 

Fortsatt blöt bana och siktet inställt på att dryga ut mästerskapsledningen i rookie-

mästerskapet. 

https://www.facebook.com/OE3OlleErixon/?__tn__=kC-R&eid=ARBrIjr4V7wt0tJer5bTRxfYobxU2sLIWRz8Sh1C9B2hoKeTw_CIt8JQ1Cq3rPuC1OuRG8ielA1U0hhj&hc_ref=ARTuOgtzloea_9Li2dWn_wKlNj0FwzUnZUMjfOoNFZNbmcD6bxdaWLNemOxOstvQlIY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBroIqksRyjfwps15fclAVxzCi-iGGJS_87jTLVBTtvU-8OmXdrRhG81Y_PfSFimT6tEZZ3kILVzMzJiACi0BigkFvBbvHOnRZzD8ys2tpL2UhXUPIUDGeC8Gw70907VnFgzXsCzEVD7dpgi8vvQleg-4YUYU7eGyEIcHGx1lMWQENG7j0wv34jnUZf_4A7w2MioVyNf_0m17kNbGCGdnpTUtf9dZ5QOljOn16SIE82plbxWkdzIk0MS-JZcoKCCC6PJeob5aaCO_D5X_gTOEFQXCvCk-H3hCHaiHTlaWTLQnopdOLWQBNgyp33EwOPe64cOByWeCqWIyS1s8z-VInXQw
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon/?__tn__=kC-R&eid=ARBrIjr4V7wt0tJer5bTRxfYobxU2sLIWRz8Sh1C9B2hoKeTw_CIt8JQ1Cq3rPuC1OuRG8ielA1U0hhj&hc_ref=ARTuOgtzloea_9Li2dWn_wKlNj0FwzUnZUMjfOoNFZNbmcD6bxdaWLNemOxOstvQlIY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBroIqksRyjfwps15fclAVxzCi-iGGJS_87jTLVBTtvU-8OmXdrRhG81Y_PfSFimT6tEZZ3kILVzMzJiACi0BigkFvBbvHOnRZzD8ys2tpL2UhXUPIUDGeC8Gw70907VnFgzXsCzEVD7dpgi8vvQleg-4YUYU7eGyEIcHGx1lMWQENG7j0wv34jnUZf_4A7w2MioVyNf_0m17kNbGCGdnpTUtf9dZ5QOljOn16SIE82plbxWkdzIk0MS-JZcoKCCC6PJeob5aaCO_D5X_gTOEFQXCvCk-H3hCHaiHTlaWTLQnopdOLWQBNgyp33EwOPe64cOByWeCqWIyS1s8z-VInXQw
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__tn__=K-R&eid=ARDEndmob6bYlVPJtAZSFDBP3_jAqq9OarapMaSft5UQ9-l8yWtRqp7sGdK5mOdIGpGGbS2fjnMuiIs_&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBroIqksRyjfwps15fclAVxzCi-iGGJS_87jTLVBTtvU-8OmXdrRhG81Y_PfSFimT6tEZZ3kILVzMzJiACi0BigkFvBbvHOnRZzD8ys2tpL2UhXUPIUDGeC8Gw70907VnFgzXsCzEVD7dpgi8vvQleg-4YUYU7eGyEIcHGx1lMWQENG7j0wv34jnUZf_4A7w2MioVyNf_0m17kNbGCGdnpTUtf9dZ5QOljOn16SIE82plbxWkdzIk0MS-JZcoKCCC6PJeob5aaCO_D5X_gTOEFQXCvCk-H3hCHaiHTlaWTLQnopdOLWQBNgyp33EwOPe64cOByWeCqWIyS1s8z-VInXQw
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARDUis7UBiwmnp1lt9WWWJ32o3EFNUG-tn0VyrNrUVnBqLeRj7JUJyDGERo5wV6wOBT118ZfDEQAbXZK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBroIqksRyjfwps15fclAVxzCi-iGGJS_87jTLVBTtvU-8OmXdrRhG81Y_PfSFimT6tEZZ3kILVzMzJiACi0BigkFvBbvHOnRZzD8ys2tpL2UhXUPIUDGeC8Gw70907VnFgzXsCzEVD7dpgi8vvQleg-4YUYU7eGyEIcHGx1lMWQENG7j0wv34jnUZf_4A7w2MioVyNf_0m17kNbGCGdnpTUtf9dZ5QOljOn16SIE82plbxWkdzIk0MS-JZcoKCCC6PJeob5aaCO_D5X_gTOEFQXCvCk-H3hCHaiHTlaWTLQnopdOLWQBNgyp33EwOPe64cOByWeCqWIyS1s8z-VInXQw
https://www.facebook.com/OE3OlleErixon/?__tn__=kC-R&eid=ARDlk_n7jc9eYz8RhEk31O8Cw38cRGDGRnzwUhb7IO1SERfZZLKuWqIzRBH96Jo3__dDeuRARE9JYki2&hc_ref=ARSlzK2lc7lsFU88A5SXssnL2OTxOqXB1af1aHk7iuwaaOEkUCJ93ZQESaw3WDTdmKU&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARA7eNVAqmAaRVIJC1EUJrTMoxlkWYufSppz8NnpFWWMF8PO5vR52yBLhOFGn9l_FgqyuELNl4E2rpGD_zMSzz0qG9-Srsysn2N75kneGpIcTxhVCpny0Xy0j1KeTWYLOqu3DWXsygwI30vTrnOY3p5DbtX-7fAHx536krzbWMzibI4VxdDYgmjkb1Ii8glX7XxI3_Cb8Lia1LQpffuKkOH-n6nFrWRhgMnj9g-k4gjGYH12ltjoHdTUZ5HbB5onfWOQP9_o1ogSFpIyHH5CQs6cK-YgTaKNxJ1MEETkY3rTtnRx4tJMz9EnMYSRcJL0RvsQAJP35GM-s1dO0L4egyzWsrhOqyAyOyGp9dLHlwhrsQaPpdb3msk


Racet flöt på skapligt och jag lyckades plocka några bilar under indelande varven men ju 

längre racet led tappade jag tillbaka till min ursprungliga nionde plats men bästa rookie och 

luftkylda motor. 

Helgens andra race kördes idag söndag på torr bana och solsken. 

Åttonde startruta och siktet inställt på att ta sig upp i fältet. 

En bra start där jag lyckades plocka två bilar tidigt på varvet öppnade upp för en bra 

fortsättning. 

Däremot led jag av enorma vibrationer i däcken vilket gjorde att jag fick svårt att hålla det 

höga tempot som krävs för att hänga på toppskiktet i klassen. 

Halvvägs in i racet råkade två bilar längre bak i fältet ut för en ganska rejäl krasch som 

tvingade ut säkerhetsbilen. 

När de kraschade bilarna sen var bortplockade och säkerhetsbilen återvände till depån var det 

endast 3 varv kvar till mål. 

Jag tog i så mycket jag kunde för att hänga med trots vibrationerna och rullar över mållinjen 

som åtta och med en ny seger i Rookie-mästerskapet. 

Summa summarum har helgen varit bra, vi har drygat ut mästerskapsledningen med ganska 

många poäng vilket bådar gott inför säsongsavslutningen om tre veckor på Gelleråsen Arena. 

Lite frustrerande känns det att vi inte riktigt hänger med förarna längst fram men huvudsyftet 

med säsongen är att vinna rookie-mästerskapet vilket just nu ser väldigt positivt ut. 

Någon seger i förskott kan vi däremot inte ta ut utan allting kan hända inom Racing och vi 

behöver behålla lugnet och fortsätta prestera även på Gelleråsen. 

Stort tack till helgens hjältar Josefine Hultgren och Christofer Karlsson som skött bilen 

klockrent hela helgen! TACK SNÄLLA! 

Stort tack även till alla teamkompisar i Nyman Racing för ytterligare en svårslagen helg med 

många pokaler med hem. 

I vanlig ordning väntas rejäl genomgång av bilen för att komma till sista deltävlingen 

i Valeryd Legends Cup med bästa möjliga material och förutsättningar. 

 

 

TORSDAGEN DEN 24 SEPTEMBER 
OE3 – Olle Erixon 

FINALHELG PÅ HEMMAPLAN! 

Årets sista deltävling i  

Valeryd 

Legends Cup står för dörren och dessutom på "hemmaplan" när tävlingen avgörs på  

Gelleråsen Arena 

i Karlskoga, bara några mil hemifrån. 

Mästerskap ska avgöras och för egen del åker vi till Karlskoga med ett enda mål, att vinna 

Rookie-mästerskapet. 

Vi leder mästerskapet med 25 poäng vilket är ett bra försprång men ingenting är avgjort innan 

vi rullar över mållinjen på söndag. 

I det totala mästerskapet ligger vi inför helgen på en tionde plats som med lite tur kan bättras 

på en aning om det studsar rätt mot konkurrenterna framför. 

Teamet jag tävlar för,  

Nyman Racing 

har dessutom teoretisk chans att vinna 4 av totalt 6 titlar (totala förarmästerskapet, 

teammästerskapet, rookie-mästerskapet samt mästerskapet för luftkylda motorer) i helgen 

vilket bäddar för stor dramatik. 

 

https://www.facebook.com/josefine.hultgren.5?__tn__=K-R&eid=ARDMqlpKrRioeJ-0vFj5fnUFGAfmQKw7UVlK--TTUlt5E4SUam-xZg6mPWUZH83j5prVIghADbjhbTya&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7eNVAqmAaRVIJC1EUJrTMoxlkWYufSppz8NnpFWWMF8PO5vR52yBLhOFGn9l_FgqyuELNl4E2rpGD_zMSzz0qG9-Srsysn2N75kneGpIcTxhVCpny0Xy0j1KeTWYLOqu3DWXsygwI30vTrnOY3p5DbtX-7fAHx536krzbWMzibI4VxdDYgmjkb1Ii8glX7XxI3_Cb8Lia1LQpffuKkOH-n6nFrWRhgMnj9g-k4gjGYH12ltjoHdTUZ5HbB5onfWOQP9_o1ogSFpIyHH5CQs6cK-YgTaKNxJ1MEETkY3rTtnRx4tJMz9EnMYSRcJL0RvsQAJP35GM-s1dO0L4egyzWsrhOqyAyOyGp9dLHlwhrsQaPpdb3msk
https://www.facebook.com/christofer.karlsson.12?__tn__=K-R&eid=ARCXDqZqv7JwEH_SX2M_g-6e_0q4_DXry1EtiFUtcpvT4Szju2r2NJffk9_nKpzd2T7T-jgsaA0vYjai&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7eNVAqmAaRVIJC1EUJrTMoxlkWYufSppz8NnpFWWMF8PO5vR52yBLhOFGn9l_FgqyuELNl4E2rpGD_zMSzz0qG9-Srsysn2N75kneGpIcTxhVCpny0Xy0j1KeTWYLOqu3DWXsygwI30vTrnOY3p5DbtX-7fAHx536krzbWMzibI4VxdDYgmjkb1Ii8glX7XxI3_Cb8Lia1LQpffuKkOH-n6nFrWRhgMnj9g-k4gjGYH12ltjoHdTUZ5HbB5onfWOQP9_o1ogSFpIyHH5CQs6cK-YgTaKNxJ1MEETkY3rTtnRx4tJMz9EnMYSRcJL0RvsQAJP35GM-s1dO0L4egyzWsrhOqyAyOyGp9dLHlwhrsQaPpdb3msk
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__tn__=K-R&eid=ARBlhns1q2Rs5on7c65HwdUnDYOAjbwbsedxyLn1qHr4bul7HqQDoaMYitIA-4uFA6XOwPCAccYskZ-w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7eNVAqmAaRVIJC1EUJrTMoxlkWYufSppz8NnpFWWMF8PO5vR52yBLhOFGn9l_FgqyuELNl4E2rpGD_zMSzz0qG9-Srsysn2N75kneGpIcTxhVCpny0Xy0j1KeTWYLOqu3DWXsygwI30vTrnOY3p5DbtX-7fAHx536krzbWMzibI4VxdDYgmjkb1Ii8glX7XxI3_Cb8Lia1LQpffuKkOH-n6nFrWRhgMnj9g-k4gjGYH12ltjoHdTUZ5HbB5onfWOQP9_o1ogSFpIyHH5CQs6cK-YgTaKNxJ1MEETkY3rTtnRx4tJMz9EnMYSRcJL0RvsQAJP35GM-s1dO0L4egyzWsrhOqyAyOyGp9dLHlwhrsQaPpdb3msk
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__tn__=K-R&eid=ARBYpUwPr5eIxrqAkVqArJQl_w1Kc8NKumMZVWM_qcz_r5HEbTSI5BrCPzcEEvCU9XMV-6Nj3vukdMr4&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA7eNVAqmAaRVIJC1EUJrTMoxlkWYufSppz8NnpFWWMF8PO5vR52yBLhOFGn9l_FgqyuELNl4E2rpGD_zMSzz0qG9-Srsysn2N75kneGpIcTxhVCpny0Xy0j1KeTWYLOqu3DWXsygwI30vTrnOY3p5DbtX-7fAHx536krzbWMzibI4VxdDYgmjkb1Ii8glX7XxI3_Cb8Lia1LQpffuKkOH-n6nFrWRhgMnj9g-k4gjGYH12ltjoHdTUZ5HbB5onfWOQP9_o1ogSFpIyHH5CQs6cK-YgTaKNxJ1MEETkY3rTtnRx4tJMz9EnMYSRcJL0RvsQAJP35GM-s1dO0L4egyzWsrhOqyAyOyGp9dLHlwhrsQaPpdb3msk
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZWJNm_IpAXZy4j3-NcuviCHjdAOj53XAIZVCYlBNSUQou8kLpEzICwZQKDiZhGOvEfPms6F4dhCs7cLyEF9YE8q2M36JXP_UN4ZErKSqx_CqUDqBv_713TWnJEr3mBUtV1lv0lbO1z0yY6OGfc682wQ2mBNkIpY7gW-NfHKXM-aSsjEX3Ms7rF7TJeCtMzrK-g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Valeryd.AB/?__cft__%5b0%5d=AZWJNm_IpAXZy4j3-NcuviCHjdAOj53XAIZVCYlBNSUQou8kLpEzICwZQKDiZhGOvEfPms6F4dhCs7cLyEF9YE8q2M36JXP_UN4ZErKSqx_CqUDqBv_713TWnJEr3mBUtV1lv0lbO1z0yY6OGfc682wQ2mBNkIpY7gW-NfHKXM-aSsjEX3Ms7rF7TJeCtMzrK-g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Geller%C3%A5sen-Arena-2015711032081258/?__cft__%5b0%5d=AZWJNm_IpAXZy4j3-NcuviCHjdAOj53XAIZVCYlBNSUQou8kLpEzICwZQKDiZhGOvEfPms6F4dhCs7cLyEF9YE8q2M36JXP_UN4ZErKSqx_CqUDqBv_713TWnJEr3mBUtV1lv0lbO1z0yY6OGfc682wQ2mBNkIpY7gW-NfHKXM-aSsjEX3Ms7rF7TJeCtMzrK-g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Geller%C3%A5sen-Arena-2015711032081258/?__cft__%5b0%5d=AZWJNm_IpAXZy4j3-NcuviCHjdAOj53XAIZVCYlBNSUQou8kLpEzICwZQKDiZhGOvEfPms6F4dhCs7cLyEF9YE8q2M36JXP_UN4ZErKSqx_CqUDqBv_713TWnJEr3mBUtV1lv0lbO1z0yY6OGfc682wQ2mBNkIpY7gW-NfHKXM-aSsjEX3Ms7rF7TJeCtMzrK-g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZWJNm_IpAXZy4j3-NcuviCHjdAOj53XAIZVCYlBNSUQou8kLpEzICwZQKDiZhGOvEfPms6F4dhCs7cLyEF9YE8q2M36JXP_UN4ZErKSqx_CqUDqBv_713TWnJEr3mBUtV1lv0lbO1z0yY6OGfc682wQ2mBNkIpY7gW-NfHKXM-aSsjEX3Ms7rF7TJeCtMzrK-g&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZWJNm_IpAXZy4j3-NcuviCHjdAOj53XAIZVCYlBNSUQou8kLpEzICwZQKDiZhGOvEfPms6F4dhCs7cLyEF9YE8q2M36JXP_UN4ZErKSqx_CqUDqBv_713TWnJEr3mBUtV1lv0lbO1z0yY6OGfc682wQ2mBNkIpY7gW-NfHKXM-aSsjEX3Ms7rF7TJeCtMzrK-g&__tn__=kK-R


OE3 - Olle Erixon 

 

ROOKIE CHAMPION 2020!  

Efter en händelserik dag med brutet första race lyckades vi säkra mästerskapet genom att 

klättra från ruta 17 i starten till att leda racet för ett jättekort ögonblick men blev till slut sexa i 

racet vilket var mer än tillräckligt för att vinna mästerskapet för Rookies. 

Stort tack alla som gjort detta möjligt under året! TACK  
 

  

       
 

https://www.facebook.com/OE3OlleErixon/?__cft__%5b0%5d=AZWzpIkmFq8mAH3iOhLoE6XII9zKszJfiTErLvHzLVZ1hpdm0Za6sJz4ye8VXZ8r3GgM_ii21kDEwHmvhfXTM3haxTMMJndZC1OFduqNscFhLzmgiPfZi77sSpp4ZBNO_W7GlJ-u_yeq1_gwGkBuHTm8TEpPM6hPrMIqpIKLdJK2dehJ2EeyPX55sG_oHClDkcc&__tn__=-UC%2CP-R


SUMMERING AV SÄSONGSAVSLUTNING! 

Som många redan sett i tidigare inlägg lyckades vi knipa Rookie-mästerskapet genom att 

starta andra racet på Gelleråsen i söndags. 

Helgen började däremot ganska motigt. 

Både jag och Josefine var rejält krassliga och kände oss hängiga hela helgen vilket också 

speglade sig i fokus och prestation under morgonens test där vi inte lyckades bättre än P11 

och en bil som gärna överstyrde och sladdade. 

Till kvalet sen ställde vi om bilen för att råda bukt på överstyrningen och visst försvann 

sladdarna, men istället blev bilen understyrd och jag fick svårt att få in bilen i svängarna för 

att kunna åka de linjer som krävs för att hänga med uppe i toppen. 

Att jag dessutom fick mina tre snabbaste varv förstörda av bilar som åkte orimligt sakta på 

sina varv in till depån gjorde mig frustrerad och jag kände hur det mesta bar emot mig denna 

dag. 

Resultatet blev en blygsam artonde plats på kvalet. 

Till första racet ställdes bilen om ytterligare litegrann för att få beteendet mer neutralt. 

Jag hann däremot aldrig uppleva om det blev nån skillnad mot tidskvalet för på rakan ner mot 

första sväng krokade bilar längre fram i ledet ihop och det blev rejält kaos där jag fick smällar 

bakifrån och med låsta däck klättrade upp bakpå bilen framför mig så rejält att jag spräckte 

min oljekylare mot hans bakstötfångare. 

Detta gjorde att jag lämnade ett stort oljemoln bakom mig och fick svänga åt sidan och bryta 

race 1. 

RIDÅ NER! Nu stod mästerskapet på spel om vi kunde laga bilen innan race 2 där det räckte 

med att jag startade för att säkra mästerskapet. 

Efter hjälteinsats från nästan samtliga i  

Nyman Racing 

lyckades jag komma till start i andra racet med ny oljekylare och oljeslangar. 

TACK ALLIHOPA! 

Från min sjuttonde startruta i andra racet var jag rejält revanschsugen efter fiaskot i första 

racet och ville verkligen avsluta säsongen med ett bra resultat och bra känsla i kroppen. 

Efter ett bra första varv hade jag plockat 5-6 bilar och när tempot i toppen var lågt kunde jag 

under racets gång avancera i fältet och till och med för en kort kort stund vara uppe i 

ledningen och vända. 

Anledningen till det låga tempot var att Johan Lennartsson som ledde racet var tvungen att 

vinna racet medan Rasmus Ericsson inte fick bli bättre än fyra för att Johan skulle vinna 

mästerskapet. 

Detta gjorde att Johan drog ner tempot långt under sin kapacitet för att skapa kaos längre bak i 

fältet för att så många som möjligt skulle ha möjlighet att passera Rasmus. 

Johan misslyckades och Rasmus tog målflagg på tredjeplats vilket räckte för att vinna totala 

mästerskapet för andra året i rad. 

Jag låg med tätklungan hela racet och visste att det skulle räcka för att vinna Rookie-

mästerskapet så länge jag inte bröt racet. 

Med otrolig lättnad och enorm glädje rullade jag över mållinjen på sjätte plats vilket räckte 

med råge för att vinna mästerskapet. 

Varvet efter målflagg in till depån var verkligen en bergodalbana av känslor som sköljde över 

en. 

Säsongen har varit enormt känslofylld med motig försäsong där vi kom till premiären på 

Falkenberg utan att ha fått de kilometrar vi önskat utan problem till att avsluta säsongen på 

Gelleråsen med en sjätteplats och vinst i Rookiemästerskapet kändes enormt skönt för både 

mig personligen men också för de som valt att hjälpa till på ett eller annat sätt för att den här 

säsongen skulle bli genomförbar. 

https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZUV6hnrQ1K51N3XW16wdyfrPRnr_rr_X1pt86JdEnedhXQmJVBQ1iBYmk36MRp1F_h_05TOwq2D4QqNjzjw0QD02wTpB2GQFo9YY2RfVE8iHL-UNFauzOFROKKDh8vypVQSvSTQWQCRpre3BMdn1yspIfCd01ke9TeibDUuixOul16ift9jyeSAT6vasZjiMGc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Nymanracing/?__cft__%5b0%5d=AZUV6hnrQ1K51N3XW16wdyfrPRnr_rr_X1pt86JdEnedhXQmJVBQ1iBYmk36MRp1F_h_05TOwq2D4QqNjzjw0QD02wTpB2GQFo9YY2RfVE8iHL-UNFauzOFROKKDh8vypVQSvSTQWQCRpre3BMdn1yspIfCd01ke9TeibDUuixOul16ift9jyeSAT6vasZjiMGc&__tn__=kK-R


Ett extra tack vill jag rikta till min sambo Josefine som trots sjukdom ställde upp till 110 

procent i helgen men också till helgens inlånade mekaniker William Gunnarsson som jobbade 

hårt under söndagen för att få bilen som jag ville. TACK SNÄLLA! 

Stort grattis även till  

Rasmus Ericsson Racing 

som alltså vann det totala mästerskapet för andra året i rad! 

För egen del slutar det med en total tionde plats i mästerskapet efter plumpen på Falkenberg 

och det brutna första racet nu under finalhelgen. Ett resultat som jag trots allt är ganska nöjd 

med efter omständigheterna och med totalt 75 bilar som deltagit under säsongen. 

Dessutom lyckades jag tillsammans med teamkompisen Michael Gryvik knipa tredjeplatsen i 

årets teammästerskap. 

Ett grymt stadigt jobb från Michael hela året som gång på gång varit topp fem i racen och 

dessutom stått på pallen vid två race. 

På återhörande, 

Olle Erixon 

 

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 

 

TROLLÅSEN VINGÅKER 24 JULI   

 
Det var en kvällstävling och det kom 69 stycken och i Senior klassen var de 42 stycken. Här 

åkte Patric ”Putte” Björling och han kom på 38:e plats. Han fick hjälp i första heatet på 

andra varvet med att rulla så styrväxeln gick sönder och blev då 5:a i heatet och fick 2 poäng.   

 

    

https://www.facebook.com/RasmusRacing/?__cft__%5b0%5d=AZUV6hnrQ1K51N3XW16wdyfrPRnr_rr_X1pt86JdEnedhXQmJVBQ1iBYmk36MRp1F_h_05TOwq2D4QqNjzjw0QD02wTpB2GQFo9YY2RfVE8iHL-UNFauzOFROKKDh8vypVQSvSTQWQCRpre3BMdn1yspIfCd01ke9TeibDUuixOul16ift9jyeSAT6vasZjiMGc&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/RasmusRacing/?__cft__%5b0%5d=AZUV6hnrQ1K51N3XW16wdyfrPRnr_rr_X1pt86JdEnedhXQmJVBQ1iBYmk36MRp1F_h_05TOwq2D4QqNjzjw0QD02wTpB2GQFo9YY2RfVE8iHL-UNFauzOFROKKDh8vypVQSvSTQWQCRpre3BMdn1yspIfCd01ke9TeibDUuixOul16ift9jyeSAT6vasZjiMGc&__tn__=kK-R


     
 

   
Puttes rullning i Vingåker. 

 

ÅRSUNDA 15 AUGUSTI   
I Senior klassen var de 60 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 29:e plats. I 

sina heat kom han 5:a, 2:a och 4:a och fick 10 poäng  men det krävdes 14 poäng för C-final. 

Då han blev klämd i starten i första heatet och i tredje heatet åkte han på en punktering på 

första varvet, så räckte inte poängen till. 

 

AUGUSTITROLLET VINGÅKER 29 AUGUSTI    
Det kom 118 stycken i tre klasser och i Dam/Veteran klassen var de 30 stycken. Här kom 

Madicken Swärdh på en 20:e plats. I sina heat kom hon 3:a, 5:a och 3:a och fick 8 poäng 

men det krävdes 11 poäng för B-final. I andra omgången tjuvstartade hon och fick två minus 

poäng.  

 

  
 

Madicken i den grå bilen. Foto från Mikael Gahn postering 2.   



 

HALLSBERG 5 SEPTEMBER   
 

Patric Björling är här: Hallsbergs MK. 
  
Tusen tack Hallsbergs MK för man fick 

vara med idag som gästförare. 

I heaten blev jag 1:a 2:a 1:a 1:a 2:a och 

slutar 2:a i A-Finalen. Grattis till 

segern Micke Andersson👍 

Även ett stort tack till Rickard 

Persson som följde med som mek👌 

 

 

 

 

 

 

Rally 
 

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

om tävlingen som ni åker. 

 

SOMMARSPECIALEN VISBY 11 JULI   

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

Ungdomsrally åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Christoffer Lilja, Gotland och de var 

ensamma i klassen.   

 

FREDAG DEN 31 JULI 
ToJo Rallyteam 

Och där kom det ut😁 
 

Micael Jakobsson 
 

Och där flyttade Evo till Katrineholm                    nu får rallysverige se upp              lycka till 

med er framfart framöver Tobbe och Jocke&Camilla Branzell med team 

 

      

https://www.facebook.com/patric.bjorling?__tn__=lC-R&eid=ARC6G9Mdk1kG0JlX4nGKvZh1INK0krDNQH9WiLb9lkHXyX8F2oygjGC6nb_6ZZetiWP_6WAAaj4lY1Pq&hc_ref=ARS20bGInwOUR-NwAMc6qOlsEnygyb-wos5Qi2_HvQPQlcvUwVXqOP4HKkFmOWTSGog&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARA4OEsvikrgS66g_kQAn6auUG8LoFMl4Si9u-klpMvsaa3gySqG_W6zbj8zcYret9yAu2CKkcBxAJdF0zKrRFd3t5K5eDxrHeiGsUtlH84E3MkL-_RGbGQX8S6iaJZSrSKbWC6mVCqBI50oeBk_-NdCFqbGwdQuNUfPrLBg67r9_AUp6F1DadHX3N0dDnuTuWqplAAj1R6bRgK94axkCj0wc46m4zM7uOcg7WPRVdwf8Q79BTBdzveZXVATnASoKZ6Y9YG0O9yFU5UxRm_wDX1fmyiWx-gXfLET03WMNta1LokL8mNuWeU6R2UD-tyD
https://www.facebook.com/pages/Hallsbergs-MK/139773299428909?__tn__=kC-R&eid=ARAppPLWtEeeyJeqn9hDaH2DreiBw5ovRb9VSvpE6oIfdmiur2Qm1BCJTrviLZhrH9Bo9vHi3t-HlRF3&hc_ref=ARS20bGInwOUR-NwAMc6qOlsEnygyb-wos5Qi2_HvQPQlcvUwVXqOP4HKkFmOWTSGog&ref=nf_target&fref=tag&__xts__%5B0%5D=68.ARA4OEsvikrgS66g_kQAn6auUG8LoFMl4Si9u-klpMvsaa3gySqG_W6zbj8zcYret9yAu2CKkcBxAJdF0zKrRFd3t5K5eDxrHeiGsUtlH84E3MkL-_RGbGQX8S6iaJZSrSKbWC6mVCqBI50oeBk_-NdCFqbGwdQuNUfPrLBg67r9_AUp6F1DadHX3N0dDnuTuWqplAAj1R6bRgK94axkCj0wc46m4zM7uOcg7WPRVdwf8Q79BTBdzveZXVATnASoKZ6Y9YG0O9yFU5UxRm_wDX1fmyiWx-gXfLET03WMNta1LokL8mNuWeU6R2UD-tyD
https://www.facebook.com/micke.andersson.12?__tn__=K-R&eid=ARCCpRPcBCMf2lPpojG0Km8cn9iByBTwc7GopqT69S0gGWUEyQYXW2eWEF7BZHc2Ndbu-Kd2baQaFmoM&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4OEsvikrgS66g_kQAn6auUG8LoFMl4Si9u-klpMvsaa3gySqG_W6zbj8zcYret9yAu2CKkcBxAJdF0zKrRFd3t5K5eDxrHeiGsUtlH84E3MkL-_RGbGQX8S6iaJZSrSKbWC6mVCqBI50oeBk_-NdCFqbGwdQuNUfPrLBg67r9_AUp6F1DadHX3N0dDnuTuWqplAAj1R6bRgK94axkCj0wc46m4zM7uOcg7WPRVdwf8Q79BTBdzveZXVATnASoKZ6Y9YG0O9yFU5UxRm_wDX1fmyiWx-gXfLET03WMNta1LokL8mNuWeU6R2UD-tyD
https://www.facebook.com/rickard.persson.79230?__tn__=K-R&eid=ARDQ6gZZhypEVFY6hOYUAROABHZelfHmH-qrHwNBlWHmWM4p3hDlCo3iFWB16VOAUN4B95WnAcqH1KBK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4OEsvikrgS66g_kQAn6auUG8LoFMl4Si9u-klpMvsaa3gySqG_W6zbj8zcYret9yAu2CKkcBxAJdF0zKrRFd3t5K5eDxrHeiGsUtlH84E3MkL-_RGbGQX8S6iaJZSrSKbWC6mVCqBI50oeBk_-NdCFqbGwdQuNUfPrLBg67r9_AUp6F1DadHX3N0dDnuTuWqplAAj1R6bRgK94axkCj0wc46m4zM7uOcg7WPRVdwf8Q79BTBdzveZXVATnASoKZ6Y9YG0O9yFU5UxRm_wDX1fmyiWx-gXfLET03WMNta1LokL8mNuWeU6R2UD-tyD
https://www.facebook.com/rickard.persson.79230?__tn__=K-R&eid=ARDQ6gZZhypEVFY6hOYUAROABHZelfHmH-qrHwNBlWHmWM4p3hDlCo3iFWB16VOAUN4B95WnAcqH1KBK&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARA4OEsvikrgS66g_kQAn6auUG8LoFMl4Si9u-klpMvsaa3gySqG_W6zbj8zcYret9yAu2CKkcBxAJdF0zKrRFd3t5K5eDxrHeiGsUtlH84E3MkL-_RGbGQX8S6iaJZSrSKbWC6mVCqBI50oeBk_-NdCFqbGwdQuNUfPrLBg67r9_AUp6F1DadHX3N0dDnuTuWqplAAj1R6bRgK94axkCj0wc46m4zM7uOcg7WPRVdwf8Q79BTBdzveZXVATnASoKZ6Y9YG0O9yFU5UxRm_wDX1fmyiWx-gXfLET03WMNta1LokL8mNuWeU6R2UD-tyD
https://www.facebook.com/tojo.rallyteam.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA7VU2nCwWjDnE2Zj1eb9AcDBEP-iQUc1MLOqvtoKXiD7QN938HWvalXx64v1p-8TIxkK9geKOg1IP8&hc_ref=ARQrxZQCf_e-9Ga4GIUttm-425KYJxngqGqOAf_DwDzcsO8bKf1BA87a0bBDBHwbtvk&fref=nf
https://www.facebook.com/micael.jakobsson.7?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARAOMfQ9VD0kt-hUKSRJIeA5cZJEDPh6Q5yzSk8aPpvKQjCfVQHrD4FfSqRAQx7IpwY_mMwzhtRU2npn&hc_ref=ARQzsOmJTylk__Xuyw79dfx2YM85ipFZP7EQ92euHsSUqKFhaEDAUtCe3naq4Aq7imU&fref=nf
https://www.facebook.com/fam.branzell?__tn__=%2CdKH-R-R&eid=ARAdjB6LN-WocEPVrHp_zd1LO8LZkWIEXX1GvxC6bUPMMIbA65vi7yi4TaMI1emcHM4EFRx0gQDN5u9s&fref=mentions


KVÄLLSRALLYT ESKILSTUNA 31 JULI  

 
Det var första tävlingen i gropen för i år och det kom 99 stycken. De körde en sträcka två 

gånger och båda tiderna räknades. I Ungdomsrallyt var de 9 stycken och här kom Madicken 

Swärdh med Leif Fredriksson på en 5:e plats. De var 23.9 sekunder efter men då tappade 

de ca 12 sekunder på SS 1 efter att de inte blev omsläppta av bilen framför som hade snurrat 

och hindrade dem. 

   
 

  Leif Fredriksson 
 

Ibland är det hårt i rally när man släpper med 30sek i mellan bilarna och framförvarande 

snurrar tidigt och inte släpper förbi jag upplevde gamla tider ihop med Hulten i bilen en ilsken 

dotter som tänkte ta till folkrace takter i slutet av sträckan tyvärr räknas båda tiderna men vi 

laddar om till nästa fick vilket igenom 1min i mellan bilarna i nästa en säkerhetsrisk utan 

publik om något händer 😉🙄 

 

Leif Fredriksson 

 
Vi avslutade kvällen med mungiporna upp i vilket fall en 4e tid i andra en förbättring med 17 

sekunder och en 5 plats i ungdoms rally 😍😀  
 

 

 

I C-förare 2WD var de 12 stycken och här åkte 

Kartläsaren Patrik Lundh med Hasse 

Pettersson, Nyköping och de kom på 4:e plats 

och var 6,9 sekunder efter. 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAdNFvLiUTn_9QGb-CXnJSuGCGAlHZpBxM6EPBEb0-kYHSlFR4RPTttpJVmPS0Ux1PRBZ7gFC9bYYVx&hc_ref=ARS1YfzVmNgwk2cc6FBc2v2ZAgBraCq09x60Dvt3AQ7ZezfHKMR5oNhqAYxi5B_ukQs&fref=nf
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDjSBfKsLKTqd1GLCRhPazSKB_qFV0QACq7gq7ZaYz7t1Ixxj0XsFV_smY7P7nMJ0TiGIfI43WMe6Wf&hc_ref=ART-uVmDcgClDg6yJecU6P5lqZeIjwg_1SxedHds3hWFTLEcD6K7lNyoetpqXmsxQ4A&fref=nf
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDjSBfKsLKTqd1GLCRhPazSKB_qFV0QACq7gq7ZaYz7t1Ixxj0XsFV_smY7P7nMJ0TiGIfI43WMe6Wf&hc_ref=ART-uVmDcgClDg6yJecU6P5lqZeIjwg_1SxedHds3hWFTLEcD6K7lNyoetpqXmsxQ4A&fref=nf


I A-B-förare Gr N 0-1400,VOC och Gr F var de 10 stycken och här kom Kenneth König 

med Peo König, Vingåker på en 10:e plats. De var 19,7 sekunder efter. 

 

Att åka saab funka inget vidare. Det blir att fortsätta med escorten. Kommer inte överens med 

saaben på något vis .bytte däck efter första men blev inte bättre  
 

   
 

 

I Gr E var de 17 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Jonas Lindfors, 

Eskilstuna och de vann klassen med 0.2 hundra delar GRATTIS. 

 

Lindfors Rallyteam 

 
Ikväll körde vi kvällsrallyt i Eskilstuna. Första tävlingen på 9 månader och det var väldigt 

välkommet och roligt att komma igång igen. 

Extra kul att jag fick sällskap i klassen av min kusin Erik från Hässleholm. 

Det blev seger efter en stenhård fajt! 

Vi lyckades ta bästa tiden i klassen i första åket. 0,2sekunder ner till tvåan och 0,3sekunder 

ner till trean. Inför sista rundan satsade vi hårt och lyckades få exakt samma tid som tvåan och 

trean. 

Härligt att vara igång och tack Magnus Johansson för bra support i kartläsarstolen och Mikael 

Aldén för bra service! 

//Jonas 

       
 

  

https://www.facebook.com/LindforsRallyteam/?__tn__=kC-R&eid=ARCG6tTiFMjrC1p7ONc53OrDJLpfNMy4XS46_AKtjusmRhUbylbGoXcDLzbT1bGSakfLeT-QWWFi5TN5&hc_ref=ARTFYGGwViLSVjEtjrQ0XhqNShToyvDkJdp32rFB2cc8oiWLqgfecfxkVd5Uy_TN_ck&ref=nf_target&__xts__%5B0%5D=68.ARAOQwyl5NyK4JWLDWbrRqQGR3QECBUL8-r20ylbI9EOV5mAYvU_nEKQoc-SZp5FWJuv6AyRKlOdcbLFWn-vr2J2XvsxCu1p2rB6aZtsAL244WThBXTzG3a4eRaJbUa_WY37hDNkIN8Kabb60DW6OWbIkIwUgOCdimgm4elp217Wqq4rDl5gE8wyJVVkm-Z4HRHYq8JLBfWW7uQS4wshdZJ3ZfTAye5Zt0S5kkYKLKncoeZ_kuL74kmUYfiBMb-ancG87Jm-t6-kZr7nsEbpDKzDUI7mcvCItlPQq2jpBRZgI5TmkQfkg7C8iYr5V-SDBheS4T8Ig_TaUMorieP_8xHr1w


KRÄFTSPRINTEN GOTLAND 15 AUGUSTI    

 
Det kom 14 stycken till start och de körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid räknades.I 

ungdomsklassen åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Christoffer Lilja, Gotland och de 

var ensamma i klassen och de blev 13:e totalt. 

 

 

SNAPPHANERALLYT HÄSSLEHOLM 14-15 AUGUSTI   

 
Det var andra deltävlingen i SM och JSM och de hade 6 sträckor och det kom 85 SM-åkare 

plus 27 stycken R1 åkare. 

I klass 4WD övriga var de13 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med 

Joachim Carlström, Gullarbo och de blev 7:a och var 5,44,8 minuter efter men tappa ca 4 

minuter på SS 7 med punktering men GRATTIS till 12 SM-poäng. 

 
Helgen blev inte enligt plan🤪  
Vi fick en trasig fälg med punka som följd på ss7 , stanna o byta på sträckan.  

Ss 8-9 och ss 10 gick bra , vi var 3a på sträckorna utan att åka 100%.  

Nu vet vi att bilen funkar kanon, ny soppa sort och bra inställd . Vi ser fram emot Linköping 

nu.  

Christer Carlsson Katrineholm 

       
 

 

I Otrimmat 2WD var de 15 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson med Kalle 

Gustavsson, Haninge och de bröt på SS8 med drivaxelbrott. 

 
Kalle Gustafsson Motorsport 

All klart för ett publikfritt Snapphanerally! 

Vi har rekat och besiktigat och är nu väl förberedda för morgondagen. Det ska bli riktigt roligt 

att vara tillbaka och tävla igen. Vi är 15 stycken i klassen och det är väldigt tufft motstånd 

men vi ska se till att göra vårt bästa. 

 

https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__tn__=kC-R&eid=ARBdKgb7AD1HfHyPeKhP3caO3At3nqYYkjb1FSd0WJxzZZYsnwTiWavnYLkvBt-Zi0gUCQxUUkXUtbnO&hc_ref=ARQN3pw-H6sa8WVvaQXQ272AADFnYQhGStzgjx46avC-CENIfWJW_mzmbN_Z72oPYrI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDPi39wZ-w8joJwRBz-Zrw-9jrXv6jn7Ro1MwSYJA9l7f1uIhriC4LVxEI4CvgTMUKeDrLkNLMDIssjrCB4fD45Iw56RgK_hGCoTNFGxSC7s69RquLa8_F9Q9tCudf5tQFejYRBX7S9v6vxAFVqE5-Ph7x4xm178FGO4SboXN6fMRi_pUXrbsw2X8VH6kt1y3Hs3z7036Oq6GrcTPWMwitt8E4Sydl9oyw5ql3DGtJP1ne2jEwKVGpIYKVb0JVIgaOzB8ChmcXY3s3qinoceGqIMo_fYTt_scGtKN18LZiE8iQWG3AZ46iEqSuW7jsw3j57emco4N2stxQd_pZzFiU


   
 

Kalle Gustafsson Motorsport 

Vi bröt med drivaxelhaveri på ss4. 

Tyvärr höll det inte hela vägen till mål i dagens tävling utan på det stora lyftet så gick axeln 

av inne i lådan. Det kändes riktigt bra under hela dagen med en bättre känsla än någonsin. Vi 

tar med oss en bra känsla i bilen, ett riktigt snabbt drivaxelbyte av servicen så vi bara kunde 

åka tillbaks till mål och en riktigt bra arrangerad tävling. 

 

I R1 klassen var de 27 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Jonas 

Lindfors, Eskilstuna och de kom på 6:e plats och var 1.21.8 minut efter och var bästa Grupp 

E bil. 

 
Lindfors Rallyteam 

Vi är nu på plats i Hässleholm för att åka Snapphanerallyt på Lördag. Imorgon är det 

anmälan, rek och besiktning. 

Ser ut som att det blir en del förändringar i sträckor mm, samt att det blir publikfritt. Känns 

som att våra politiker behöver se över de regler som de satt upp, inte bara för 

idrottsevenemang utan även för kulturlivet. 

Vi ser dock framemot att få åka rally igen! Dessutom få göra det på ”hemma sträckor”. Synd 

att det är 25år sedan jag åkte på dem senast. Tur att Magnus är med i bilen som 

codriver😊👍 

//Jonas 

 

       
 

 

 

https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__tn__=kC-R&eid=ARA-TD0DwMhYuDs5fnF3VPUW0_RvzILSefFSS0jj7S2lm9oQZhQlIcHkDDQO3w3baIDCnZfCu5uI1l_Y&hc_ref=ARQufxV0nFxoYld7I5q9u1HZQdwS_3A-Q0JrQZUS9SSq9fJK-enYSCWYqlQUStTWoHo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDCUof1tChRD9sUGXGkb0Qwg1NUHD0YS_aCLCZsPXBv1oNMXtB3KJ_aZqrxhZ1xE86HhekLdQe2sCyT1M4DJQSeNvZayG7PAidmfObHku0aRc4Pades5iVNeBXWNQsXHZwSwQl5TIdWo7gJwwdXxsjuNYdSvLXtqAwKENDu0IyxPXezu_hyplyXl5pp_bFYpQrDsTRPa8dtB5IPLUMOmMeIi6BphTFGiGvumj3RcrMz4r706A0En9YMynP6WS6kZVQvUgaWF7FfFEgjdecKvCGMWu5pZjsNnHtfupkSiPryAJ-d9-zm-cwVaBHstQXO1dEKI3dFKqfeMN-BVj4WP4I
https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__tn__=kC-R&eid=ARA-TD0DwMhYuDs5fnF3VPUW0_RvzILSefFSS0jj7S2lm9oQZhQlIcHkDDQO3w3baIDCnZfCu5uI1l_Y&hc_ref=ARQufxV0nFxoYld7I5q9u1HZQdwS_3A-Q0JrQZUS9SSq9fJK-enYSCWYqlQUStTWoHo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDCUof1tChRD9sUGXGkb0Qwg1NUHD0YS_aCLCZsPXBv1oNMXtB3KJ_aZqrxhZ1xE86HhekLdQe2sCyT1M4DJQSeNvZayG7PAidmfObHku0aRc4Pades5iVNeBXWNQsXHZwSwQl5TIdWo7gJwwdXxsjuNYdSvLXtqAwKENDu0IyxPXezu_hyplyXl5pp_bFYpQrDsTRPa8dtB5IPLUMOmMeIi6BphTFGiGvumj3RcrMz4r706A0En9YMynP6WS6kZVQvUgaWF7FfFEgjdecKvCGMWu5pZjsNnHtfupkSiPryAJ-d9-zm-cwVaBHstQXO1dEKI3dFKqfeMN-BVj4WP4I
https://www.facebook.com/LindforsRallyteam/?__tn__=kC-R&eid=ARAgy1I7Mltdb222wqP_2Kg007UANBGzm2N4Rn3YsCjgXT-K2QlM0nmFvOGlmI4ZaASOw3Gsk5ruOUMV&hc_ref=ARSB7x7bl2_T6unz3zVDOarAqcKFU3BeO4WsFTjU_bunI1mTRadsSqg-50WrFRLVDEI&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCN37IL-VxdIHAIhmgDblNg9boHJtMFU8A0fv9apD0gblVHfU_JQ0OD2gCVwvTRTEQFSNjotKlWfS2Y6JKEwOWUlc3YVBcllmYMZ8cUvROosY0qd3rvOaoAWvPrbs0UkysCyzBk3isIneSz-5glTcB3JRbjKFio-xxqJh8-sK8wdWHzzxVeb4pX2rFEB4GPa0e8hf9Cti2uAwLk3LpAOjIu8kJJCEH7TJn9DH8CeoMW0mbU6jLHCvLjmpoBSKOYLsJtijxL7eMT-E_9zzY233I_1SsV7V97dyQQtmVuGDERBjr3CSOK1lEP7k1DPA-3YoBE2TG62N1N1QXP3dmPhSFTCg


Lindfors Rallyteam 
 

Snapphanerallyt blev en lärorik tävling där vi hittade bättre och bättre fart. Mycket varierande 

sträckor, allt från riktigt snabbt till riktigt liten skogsväg. 

Vi lyckades nå en 6:e plats av 27 startande i R1 klassen och vi blev snabbaste Gr E bilen. 

Första tre sträckorna gick bra, framförallt SS7 Hovdala kändes riktigt bra. 

Efter SS7 var det service för att sedan köra samma sträckor igen. SS8 gick skapligt även om 

jag var för passiv på slutet och tappade några sekunder jämfört SS5. 

Vi laddade om för SS9 satsade hårt i början, men precis när vi skulle ut på den större vägen, 

blev vi nervinkade av funktionär eftersom ett par bilar kört fast i vägbytet och det var helt 

enkelt kö med flera bilar. Denna sträcka blev sedan struken pga denna händelse. 

Vi åker vidare till SS10, och tre minuter innan start, blir det stopp eftersom det hänt en olycka 

på sträckan. Tävlingsledningen tar då beslutet att stryka även denna sträcka. Tilläggas kan att 

det gått bra med de inblandade i olyckan. Vilket är det viktigaste. 

Vi tackar Hässleholms MK för allt jobb som de lagt ner för att lyckas genomföra en tävling i 

dessa tider! Tack för en fin tävling! 

//Jonas 

 

NYKÖPINGS SPRINTEN 1 OCH  2   NYKÖPING 15 – 16 

AUGUSTI 

 
Det var en deltävling i sprintserien för rallybilar och rallycrossbilar och alla får åka ett 

träningsåk på tre varv och sedan två omgångar på tid och bästa tid räknades. På lördagen kom 

det 99 bilar och på söndagen kom det 87 bilar till start. 

 

I Ungdomsrallyt var de 6 stycken och här kom Madicken Swärdh med Leif Fredriksson på 

en 3:e plats. Hon var 6,13 sekunder efter.    
 

Madicken Swärdh är med Leif Fredriksson. 

 
Då intar vi en helg full med fart😎 två dagars sprint i Nyköping! Idag har jag med mig pappa 

i högerstolen, imorgon hoppar Erik Hult in som kartläsare. Jag hoppas vi får en trevlig helg 

med nya lärdomar och mer erfarenhet i bilen🤪 

     
 

https://www.facebook.com/LindforsRallyteam/?__tn__=kC-R&eid=ARC55mFyF9oY0caEjh-Fu242Gjw0EwfOdKUa2-KVpCE31d6qc9b5s3gIeWXXzEPjhX6KzeNXLhoM8jva&hc_ref=ARQFxQSn7zDKxBuEDSa3OZP6yvWxRCfwahGlXt-7uyUkHIrjU4VXs8B2sdDlNnCMghY&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARByEI3w3rl2Ogj11veFVceRC8Ml7yWTlcf9yDnQQ2EG5-tK0_ZWuRwKia6Gbs0WIO0NWMddvgtQIT2yFS0u2SNpmgCyH5IU9_7hV87zAuKk2WdsTn2veyip2iPEy-mlZUmGpEt3W98mXXQPbjO5svNoGMxR2JOQFYZHC6zESbQan5VLoGx8Pjk94V4d-Sco6si6LOj2cYJ7O_kR7sInaHfzlwhgCJVBuLnA1vc8tokD8fcVXRJQEcjnkJXtF1jRC72-hmwis6aTP0kC8n1ahF7uAZX_CSakPsEN5slqrPq6HJerughkZ7nP8Rwglg98k718M5dRn35T6OkztW-2VROhHQ
https://www.facebook.com/madicken.swardh?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARClLui54KQof2X9G5iHIGulJ5L2EHjC1VJyUcaDesJB-iciY6UXMjwKD3gTMy-ZV8LaKzY7ulyfjYqu&hc_ref=ARRpFeUJLK7PPiiMhGybaFJpFW-GJAAWxPFIDAo0aICydJBblvxYS09n7SwhVvFsSAw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCbQMVMvxvqh_Zo-mb-Bp7aN2NyPIlWJiaTg7nrRpbbp836jBIbhZnn37B1cfL1l9zotHQkSPDGxeWi&hc_ref=ARRpFeUJLK7PPiiMhGybaFJpFW-GJAAWxPFIDAo0aICydJBblvxYS09n7SwhVvFsSAw&ref=nf_target
https://www.facebook.com/erik.hult.589?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARCVz350-hjVFTa3euiUpccT-vEpwSXLAHsfkYrlxDLnrnPntEsJEJgdaXma8zkSy9FUSOSCMWgsstw5&fref=mentions


I Nationella klassen var de 31 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Henrik 

Pedersen på en 23:e plats. De var 10,41 sekunder efter. I B-klassen var de 7 stycken där kom 

de på en 6:e plats och var 7,64 sekunder efter men de snurrade en gång i andra omgången.  

 

På söndagen var de 5 stycken i Ungdomsrallyt och här kom Madicken Swärdh med Erik 

Hult på en 3:e plats. De var 6,51 sekunder efter. Båda dagarna var Robert Björling 

Domare.   

 

Slutställning i Sprintserien 2020. 

Rallybilar 2WD tog 77 stycken poäng. 

1. Dennis Olsson Hällefors MK Ford Escort  219 

64. Mikael Gustavsson KMK  Volvo 240    16 

 

Ungdomsrallyt tog 7 stycken poäng.  

1. Nils Larsson Järbo MK  Volvo 740  208 

5. Madicken Swärdh KMK  VW Golf    38 

 

 

LJUNGBYRUNDAN LJUNGBY 29 AUGUSTI 
 

 RM i Regularity 2020 är avgjort 

Till slut kunde årets RM avgöras på en enda tävling och med något decimerat startfält.  

Tävlingen i sig var krävande. Ljungby MK bjöd på en välkomponerad bana med mycket bra 

vägar av olika typer. Asfalterade slingerbultar, typiska småländska rallyvägar, och en bit 

gräsvägar. Dessutom en avslutande orienteringsträcka på ett industriområde. 

Regerande riksmästarna Roger och Rose-Marie Andersson, Katrineholms MK var med i 

topp hela tävlingen, men fick efter ett smärre misstag nöja sig med en tredjeplats.  

 

 

SMA – SPRINTEN BUNGE 29 AUGUSTI   
 

Det var en tävling på Gotland och det kom 27 

stycken och de hade 3 sträckor. I Ungdomsrallyt var 

de 2 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy 

Ringbom med Christoffer Lilja, Gotland och de 

bröt på SS 3. 

 

 

 

 

BRUKSSVÄNGEN HALLSTAHAMMAR 30 AUGUSTI   
 

Det var en tävling i Hallstahammar och det kom 79 stycken och de hade 4 sträckor. I 

Ungdomsrallyt var de 10 stycken och här kom Madicken Swärdh med Leif Fredriksson på 

en 5:e plats. De var 1,11,5 minut efter. 

 
rallyjakt Nu är det roligt på riktigt Rally med bra sträckor i Hallstahammar bra tempo på första 

varvet och nu har vi startat om varv 2 förbättra med 4sek ss3 vi krigar om 3e plats nu laddar vi för 

sista ss 😃😃♥️  

 

https://www.instagram.com/rallyjakt/


   
Madicken o Leif   Andreas o Henrik  

 

I B-förare 2WD var de 9 stycken och här åkte Kartläsaren Henrik Pedersen med Andreas 

Sandin, Flen och de kom på en 2:a plats och var 5,7 sekunder efter. 

 

Andreas Sandin·  

Idag var jag och Henrik Pedersen iväg och åkte rally i Hallstahammar. Efter en försiktig start 

och att vissa fick problem som Andreas Jonsson som bilen inte ville att han skulle plåga den 

mer så kom vi tvåa efter Daniel Frisk ifrån Sala.  

 

SVISTATRÄFFEN LINKÖPING 30 AUGUSTI   
 

Det var den flyttade tävlingen från i maj och det kom 93 stycken. De körde 1 sträcka 3 gånger 

och i 4WD var de 3 stycken. Här gjorde Torbjörn Westerdahl med Joachim Branzell debut 

och de blev 3:a och var 39.81 sekunder efter och blev 11:a totalt. 

 

    
 

I A-förare 2WD var de 13 stycken och här kom Tobias Carneling med Bengt Andersson på 

en 5:e plats. De var 17,96 sekunder efter och blev 10:a Totalt. 

 

https://www.facebook.com/andy.sandin?__tn__=C-R&eid=ARC-bahGAHQ-bO2fL0N5KKro1x7EmU-9MNZCgrbR8HNtrTU5i6-xx42XVE4FHWHFk0R4U92bRiYvkF0B&hc_ref=ARThsLvVwTHD2O83UYpmIorpmXKD_Je33LD23HL7UAJ2vXVaSS9uj1C7olZnLHsOEOo&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAdcCaynsoaE8uurzuELU1S73xSyo79LwheBLga-FbtNs7RugD4dnHbmtQa0og1_Xb4hciCDY3-yTlJi_Imrtr5PASJMrxmGpXPW-22YZP7wubcDEqEbC1_DQaC6X_I3DMjmPtCLvv-rcODnDgBaSlMXlgi4Ia6PeVUk5X052P5J6AvPhNeyqjDSdGbJ5LFPAOU8M5FuHHrFSRZmYz0HFjMtu6XNVysMGFBWfMfKtW5vM8jIyHGGE_OcZu1Oashcb4VCGDrtSnTzUxztJhw5lQSKbTSZ7Yd9Psac3gJlxqWGC2l2Z8LZFq1vGgklhe6_BQHFUctg5Ma-qAba4h6iKlX8cMaUki1KFcJr-q6zIQpht8
https://www.facebook.com/henrik.ac.pedersen?__tn__=K-R&eid=ARA3SWeqHqRhujCfTrSfh3tCx6rg7Ke1OdezE1vgbBNRgSliJPOY9D2RbMBed0cWrLRmuDs7BJiHWMg8&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdcCaynsoaE8uurzuELU1S73xSyo79LwheBLga-FbtNs7RugD4dnHbmtQa0og1_Xb4hciCDY3-yTlJi_Imrtr5PASJMrxmGpXPW-22YZP7wubcDEqEbC1_DQaC6X_I3DMjmPtCLvv-rcODnDgBaSlMXlgi4Ia6PeVUk5X052P5J6AvPhNeyqjDSdGbJ5LFPAOU8M5FuHHrFSRZmYz0HFjMtu6XNVysMGFBWfMfKtW5vM8jIyHGGE_OcZu1Oashcb4VCGDrtSnTzUxztJhw5lQSKbTSZ7Yd9Psac3gJlxqWGC2l2Z8LZFq1vGgklhe6_BQHFUctg5Ma-qAba4h6iKlX8cMaUki1KFcJr-q6zIQpht8
https://www.facebook.com/profile.php?id=100008207852658&__tn__=K-R&eid=ARBPadlzHkfrzNW0ubangp3DA3228sKhQimmOA1hm6fXzpSCkls6cOzYx1fQtvNseplhiys5sQdRnRVq&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAdcCaynsoaE8uurzuELU1S73xSyo79LwheBLga-FbtNs7RugD4dnHbmtQa0og1_Xb4hciCDY3-yTlJi_Imrtr5PASJMrxmGpXPW-22YZP7wubcDEqEbC1_DQaC6X_I3DMjmPtCLvv-rcODnDgBaSlMXlgi4Ia6PeVUk5X052P5J6AvPhNeyqjDSdGbJ5LFPAOU8M5FuHHrFSRZmYz0HFjMtu6XNVysMGFBWfMfKtW5vM8jIyHGGE_OcZu1Oashcb4VCGDrtSnTzUxztJhw5lQSKbTSZ7Yd9Psac3gJlxqWGC2l2Z8LZFq1vGgklhe6_BQHFUctg5Ma-qAba4h6iKlX8cMaUki1KFcJr-q6zIQpht8


 
 

bengan940 Klara för start. Nya motorn låter ilsknare än den gamla. Så nu är det upp till bevis om 

jag törs fortsätta i högerstolen. Man eller mus 🙂🏁 
 

bengan940 Första ss klar. Nya motorn går skitbra. Kollade toppfarten på trippen på längsta rakan, 

160 km/h. Rally är jäkligt kul.😄 
 

bengan940 Tvåan klar, svårt då det är jäkligt lerigt och halt. Vi ligger femma av 13 så det är ok. 

 

bengan940 På väg hem, det blev en femteplats, tredje sträckan gick riktigt bra. 🏁🙂 
 

 

EAST SWEDEN RALLY 4 - 5 SEPTEMBER    
Det var en SM-tävling och JSM-tävling och det kom 101 startande och de hade 7 sträckor. I 

Övriga 4WD var de 14 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Joachim 

Carlström, Gullarbo. De bröt på tyvärr SS 6 efter en rullning. 

 
chrillerally Blev inget bra idag. Bromslösa innan vinkel , rull 2 varv 

 

   
 

https://www.instagram.com/bengan940/
https://www.instagram.com/bengan940/
https://www.instagram.com/bengan940/
https://www.instagram.com/bengan940/
https://www.instagram.com/chrillerally/


   
 

 

I Otrimmat 2WD var de 19 stycken och här kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Kalle 

Gustavsson, Haninge på en 6:e plats. De var 2.03,1 minuter efter och då har de fått 50 

sekunder transport prickar. I JSM kom de också på 6:e plats. GRATTIS till 12 SM och 

JSM-poäng. 

 

Kalle Gustafsson Motorsport 

 
En 6:e plats i East Swedish Rally! 

Vi slutar dagen på en sjätte plats efter en dag med väldigt bra känsla i bilen men problem efter 

punktering sabbade. 

Vi har haft ännu lite bättre fart idag och känner verkligen att vi börjar hitta mer och mer rätt i 

SM tävlingarna också. Tyvärr så tappade vi chansen till en ännu bättre placering då vi körde 

punktering och inte lyckades hissa upp bilen för att domkraften åkte ner i jorden hela tiden. 

Det ledde till att vi fick 50 sekunders transportprick, osäkerhet om hur bilen skulle bete sig på 

SS6 då vi endast hade 4 hjulmuttrar på. Men på sista sträckan laddade vi ur och fick med oss 

4 powerstagepoäng! 
 

   
 

  

https://www.facebook.com/Kalle-Gustafsson-Motorsport-268412393608847/?__tn__=kC-R&eid=ARAPWzxps-53UcBQMfkzUfw6dIBAWGe6DYiCFk06ivw7j5RtbjRefvvcQu6kQwVXw3lDUYZAfSDHLbBW&hc_ref=ARQpOb6082GOyAMDbkPfg3RF3T7thBkCfaDkiiRej9Vpu5AWIEx7enYvwVxgPEt8Rzs&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARCXZ41LhnrVL128sqT-LxdmYn2v-mn6NZvKEUg-3fTjDrWMIIn2S-ClDBpuJlt_3dk0xZjjhPUqil0eCR7wF63HsHe0p8D_IbRv9QK_W9NG1DL0vfY5UGrg_AlPf-B8WD2Hym-n-gokLUGlV-dm0lcO-RsV0TVIhXXpieha8HJV1-j6LF4cHElQSLNEOUwqPM1Ou7qb45p-_HPaDnJRdZ6wf9YTdjdvPwd5CzEO5EJkuedrUGQ3rHuWmMXhbumJMK1i3GWagmu5UfYpgXKCzlq-susDNvb8TEfswyKem3v3R7eQqew9Jo_enTFg8qdfnpSeY6tHWyjvBa-x7M_3oHpWZA


EMK KANNAN ESKILSTUNA 12 SEPTEMBER  

 
Det var en publikfri tävling i Eskilstuna med start och mål i Ekebygropen. Det kom 169 

stycken och de hade 5 sträckor. KMK hjälpte till med sträcka 4. Ett stort tack till alla som 

ställde upp och jobbade på sträckan!   

 

I Ungdomrally var de 10 stycken och här kom Madicken Swärdh med Leif Fredriksson på 

en 5:e plats. De var 6,48,9 minuter efter men då tappade dom ca 3 minuter på SS 1 efter en 

avåkning och ca 1 minut på SS 2 med följdfel från avåkningen. 

 

Madicken Swärdh är med Leif Fredriksson. 

EMK-kanan var en händelserik tävling! Vi rullar ut för start till ss1 och vi kommer iväg och 

det känns bra i bilen men vi kommer 4,5 km innan jag gör min första avåkning, bilen blev lite 

ledsen och vi hade en knäckt bärarm och ett däck i inerskärmen, även två rutor som gick på 

bilen. Och lite plast saker men vi tog oss vidare på sträckan det gick inte fort men vi kämpade 

oss till mål! Vi åkte vidare mot ss2 och under transporten stannar vi och byter däck! Men i 

mål kom vi på både ss 1 och 2. När vi väl kommer in till service får vi hjälp av massa 

underbara personer, utan er hade jag inte kunnat fortsätta min dag!  

SS 3,4 och 5 gick bra och vi kom i mål! Vi var 11 ungdomar men efter första sträckan var vi 

bara 6 kvar vilket jag tycker är väldigt synd😢 men nu tar vi nya tag och lagar bilen och tar 

hand om våra ömma kroppar❤️ Men som plåster på såren så vann jag ett presentkort på 

lotteriet😌 

   
 

I A-förare 2Wd var de 31 stycken. Här kom Fredrik Eriksson med Daniel Mörn, Gränna på 

en 2:a plats och de var 1,3 sekunder efter och var 6:a totalt. GRATTIS! 

 

   

https://www.facebook.com/madicken.swardh?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDziQZrhiO2uEZROa0PLU4BDqBgGH0JWX6qKtHJAgEg-ARlmVlBymvUUJo6MAwvLOyPFeghsj4RiXKT&hc_ref=ARRKYpmac_qghaKII-T3UMfV_OXkLr-n5WeIVlbyEalVL2vYxYuwrglACxTwGVyQdco&ref=nf_target
https://www.facebook.com/leif.fredriksson.9?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDu2HPxAL7O3U0StfcxXOVA2SafpmcpglWMC6knJ0wE5RitB-iYm8dTyGZgj9MPypdpfhsK-DWWc-bd&hc_ref=ARRKYpmac_qghaKII-T3UMfV_OXkLr-n5WeIVlbyEalVL2vYxYuwrglACxTwGVyQdco&ref=nf_target


I A-förare 4WD var de 15 stycken och här kom Andreas och Tobias Abrahamsson på en 

8:e plats. De var 3,40.8 minuter efter. 

   
 

I B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var de 7 stycken och här kom Joel och Anton 

Bergqvist på en 5:e plats. De var 1,00,2 minut efter.  

 

I A – B-förare Gr E var de 11 stycken och här bröt Rickard Mossberg med Johan Karlsson 

på SS 1 efter en avåkning. 

 

JR Rallyteam 

 
Ja då var premiären gjord till lika comeback efter några års uppehåll. Det gick sådär vi kom 

4km innan vi fick bryta pga avåkning. Så nu är veckan räddad! För på fredag åker vi till 

Sandviken och gör nya försök.  

 

      
 

I Appendix K var de 20 stycken och här bröt Göran Åkerlund med Göran Svaren efter SS 

2 och har varit av en gång på SS 1. 

    

https://www.facebook.com/JRRALLYTEAM/?__tn__=kC-R&eid=ARBzRZXnXNigsBUm7DVeI3s17KEUKtPTzicvoboNq8GmWvfIgXfJwpEX_vgWi5MHgib4sjjC193nO4f7&hc_ref=ARTrocvilErf5dsGjm9zW80tYRrfVOSGfxUWTR1MlLUREwCdOl6FVLb7sjqIHZiZrj0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDYRgSJH8j8l6_caQnhXQa6_NPofytFYk21FXhekl-VD_nGqMDTQmfrppVqUks0q48cJ5wkWUwfEZeVbGL8FzEgFLhrxb3jlpFXtBqvBXy6vTeCTqBO2SI1fvcndCaJ0FcU0f6oL5Jif5IunYyi9qJM6iw0YfzsaHbdCsbad1B2nbNad57KH4E1qYYPFcrtdppV7eAKhOAHEpCY5Jh-8MDmMQtUdSaMpKtQbbyD6-ImVLEjunigSdKmOCSewqlFaoaBlM1BU3SBNZcPLgDc3xFXZtN52vuJVQ0NsJLtTZJT-JIBtG0Doa2CVfBd7TDaQVwExoVveS2VmYwRx-YtBdL8tQ


 

På 11:e plats kom Kartläsaren Håkan Lundqvist med Leif Pedersen, Flen. De var 4,16,7 

minuter efter. 

 

Leifs Allbilsservice 

 
Liten uppdatering från dagen, kul att åka rally igen, kul sträckor men jäkligt lurigt så det var 

många som inte kom I mål, ett stort - var att elektroniska tidkortet var ett skämt, har inte 

funkat på hela dagen utom lite sporadiskt och då visat fel. Men annars jäkligt kul att åka rally 

igen och Håkan Lundqvist skötte noterna med bravur 

   
 

I B – C-förare 4WD var de 4 stycken och här bröt Torbjörn Westerdahl med Joachim 

Branzell efter SS 2 efter en avåkning på SS 1. 

 

ToJo Rallyteam 

 
Vi bryter efter SS2 med kokande motor då kylaren fått smisk under SS1. 

Tråkigt då vi ledde med 50 sekunder😭😭😭😭😭😭  

 

https://www.facebook.com/Leifs-Allbilsservice-437725313005525/?__tn__=kC-R&eid=ARDk0gIv8IHKFTVDBtocyrYdXpGNQ0GIS11meBo0FsuYbwTs2SsGJEDIQcsnLhoDGOW5BIm0REHuf710&hc_ref=ARRpp9of5V70pPhciVWJcHdYygXSD8BzhI5wO_V1ACEtqpR2hQb0b1hSM7z0HdR0It0&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARAkXOHsb5WH5tUQrqAVGv9wGtz_MObtOgT38nIxCA8F2RLa_Q0ZZ28IcrkSJqHpZVXp6F70sp7wxprNfVyTm7kcevehUOk7nDZHBhlplmFZaaiOzLswm86rdjHudIbRk-ltyni6PxqoZeowJwM-WuuZ_QGA-Wze85gWoaTuI0-L1FW-Z2x7k9o5Bo1Q5zHwPRm_kHoeV4QBNh4ghHwSpazOMEXjtgfw7NMMU3cEJ_8jJMiQFc4-s83mrF233VuTmqzAYopKEOFmcLCdu-8Arun-tFIcQSN8VmYP2KVuBMYuokoX5M_KnMCqaGyONU6X6nxx9NYZ0Zw2OOpZ_haeJw
https://www.facebook.com/tojo.rallyteam.1?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARD0cbbHY61_Tyl6KgN4ifJQP0oDPk6j14NzeXjeejQYxKErp7AAqyVL_JeH-fCGev8E_vKVLGerkbWz&hc_ref=ARRG09XNp1IbJgxJXwn5O4Kvgk2hki9AUPUEYIK4_Qxt2HpQIoxejMJSoiJUkAainjA&fref=nf


 

    
 

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var de 16 stycken och här kom Claes Claesson med 

Micke Widell på en 11:e plats. De var 3,53,0 minuter efter.  

 

 

I C-förare Gr E var de 13 stycken och här kom Hampus och Crister Carlsson på en 8:e 

plats. De var 2,33,8 minuter efter. 

 

Hampus Carlsson 

Summering utav helgen 

Allt flöt på som de skulle med något ”C-förarkast” här o där på ss1🙄😅 

I övrigt så gick det fint o bra både enligt mig o Christer Carlsson 

Man kunde inte se sina tider under tävlingen men de strunta och tuffade på, men vi i slutade 

på en stabil 8:de plats i klassen och 116:de totalt, fortfarande väldigt nöjd med de resultat med 

tanke på hur lite man kört bil i rally tempo. 

EMK-Kannan 2020 Publikfritt Evenemang erbjöd fina vägar under hela tävlingen fast vi 

startade så pass långt bak. 

Ett extra stort tack till Rasmus Eriksson och SvenOlov Solen Solenö som ryckte in som mekar 

i sista sekund. Guld värt!💐  
 

    
 

 

Här åkte Kartläsaren Magnus Sjöman med Sören Sjöman, Vingåker föråkare.  

 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100007335619315&__tn__=C-R&eid=ARD0kpH4pTDcyPdeFDigTKl6j4WIbSnPXZW3fJsyMqLSdpTooaZWzgDIWxiHqXLLcU8CP-cQWMUbNxKB&hc_ref=ARTN3lrJcB6BFZCRWLWQBNTdPnO_lb9FA3gszJ57X7Y_2mcPdWlPs_Iqfm--iW3ZuGw&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBaOVA9idBo-1MrZzA3BLzdO44CCfEyRVKee5sJlGxbo2Vo_7jjTapp5THoGW6QAmSjLzhspMT5IIBaMNXHBNRzycLUeEqb3cftUYgZfoCKRKAJmhEpyQ3TFoI_E7Gkns98QPxwrZEzwf_2rcoOAp4X_EY-9zzaIqMYCjUaoNS73KUznS1XsF1viYsheYx7M7Mf4FXWyXDGPpAH
https://www.facebook.com/christer.carlsson.56?__tn__=K-R&eid=ARAUd0cCZkrQJarB0RlTEuYX_gLH32PU5knKJUOkDADXe3dyd_sU7wXmjvLmhGJ-NA27kBfm26T8my_w&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaOVA9idBo-1MrZzA3BLzdO44CCfEyRVKee5sJlGxbo2Vo_7jjTapp5THoGW6QAmSjLzhspMT5IIBaMNXHBNRzycLUeEqb3cftUYgZfoCKRKAJmhEpyQ3TFoI_E7Gkns98QPxwrZEzwf_2rcoOAp4X_EY-9zzaIqMYCjUaoNS73KUznS1XsF1viYsheYx7M7Mf4FXWyXDGPpAH
https://www.facebook.com/rasmus.eriksson01?__tn__=K-R&eid=ARBMdKZDOdJsV6BX70gMk3POnhkmblphM1Pgn7hhJDuTFv66sbMvKIJPfZpXhYyufbM1OhQif1BhvwXg&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaOVA9idBo-1MrZzA3BLzdO44CCfEyRVKee5sJlGxbo2Vo_7jjTapp5THoGW6QAmSjLzhspMT5IIBaMNXHBNRzycLUeEqb3cftUYgZfoCKRKAJmhEpyQ3TFoI_E7Gkns98QPxwrZEzwf_2rcoOAp4X_EY-9zzaIqMYCjUaoNS73KUznS1XsF1viYsheYx7M7Mf4FXWyXDGPpAH
https://www.facebook.com/solen.soleno?__tn__=K-R&eid=ARBotSPq_AqC3mK1_8uLB6veMQso5QEky24of6YoAikjPu0Andt9JvpBFuSO7tLkzj-db8Tu9KMi0gZr&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBaOVA9idBo-1MrZzA3BLzdO44CCfEyRVKee5sJlGxbo2Vo_7jjTapp5THoGW6QAmSjLzhspMT5IIBaMNXHBNRzycLUeEqb3cftUYgZfoCKRKAJmhEpyQ3TFoI_E7Gkns98QPxwrZEzwf_2rcoOAp4X_EY-9zzaIqMYCjUaoNS73KUznS1XsF1viYsheYx7M7Mf4FXWyXDGPpAH


KINNEKULLE RING RALLYSPRINT GÖTENE 12 

SEPTEMBER   

 
Det var en asfaltsprint på Kinnekulle och det kom 30 stycken. De körde en sträcka tre gånger. 

I Gr E var de 6 stycken och här åkte Kartläsaren Patric Björling med Richard Persson, 

Vingåker. De kom på 4:e plats och var 38,3 sekunder efter men då har de fått 5 sekunder 

påslag för att kört på ett hinder. Av 4 C-förare blev de 2:a och de var 17,1 sekunder efter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RALLY BILMETRO SANDVIKEN 18-19 SEPTEMBER    

 
Det var sista SM tävling och det kom 79 SM-åkare och 20 stycken i R1. De hade 4 sträckor 

men tyvärr fick de stryka sista sträckan på grund av olycka. 

 

I Trimmat 4WD R5 klassen var de 11 stycken och här fick tyvärr Kartläsaren Christer 

Carlsson med Johnny Thyr Film bryta redan innan start då föraren blivit sjuk. 

    
 

 

I Otrimmat 2WD var de 12 stycken och här fick tyvärr Kartläsaren Magnus Nilsson med 

Kalle Gustavsson, Haninge bryta på SS 1 med motorras.  

 



Björn Gustafsson 

 
Tyvärr fick Kalle Gustafsson bryta SM tävlingen i Sandviken. 

Motorn började gå på 3 cylindrar. Kalle valde att stanna på sträcka 1 efter 10 km körning. Nu 

har vi inspekterat motorn med endoskop. Allt ser bra ut! Efter montering av 4st nya tändstift 

går bilen bra igen👍 

    
 

  

    

 

I R1 klassen var de 20 stycken och här kom Rickard Mossberg med Johan Karlsson på en 

8:e plats. De var 1,48,6 minut efter. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009126650523&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDvnaKY7WhR8W3iAtpRGZ07zu8IQ56LcBm1sXy61c8mjXTBeHArvYHKOylasa29_4_ty1Ln1AcleVGw&hc_ref=ARTpJR7sTfIH26pgl746s-gokeaqeFV8QIWwqP-69SzYe7nQm3DAt94lMxOdjms4s-8&fref=nf
https://www.facebook.com/kalle.gustafsson.56?__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARB7pL-NJneYxTVURTQsl7k1cwkH90aN7n4LlJ9Ov5effFcS8XY8wlk4okLelVOTXseNQm7fW-ExPV-G&fref=mentions


 JR Rallyteam 

Då var vi i mål. Slutade 8a i klassen men var snabbaste grupp e bil 👍 sista sträckan blev 

dessvärre struken pga olycka. 

  

På 18:e plats kom Joel och Anton Bergqvist. De var 8.04.8 minuter efter. De bröt på SS 1 

med kopplings problem men startade om på SS 3.   

 

MJÖLKPALLEN POKALEN GNESTA 20 SEPTEMBER   

 
Det var en tävling som kördes med 2 sträckor 2 gånger och det kom 58 stycken.  

I Appendix K var de 19 stycken och här kom Göran Åkerlund med Göran Svaren på en 

10:e plats och de var 2,56,0 minuter efter.  

 

I B-förare 2WD var de 6 stycken och här åkte Kartläsaren Henrik Pedersen med Andreas 

Sandin, Flen och de vann klassen med 1,58,9 minut och de blev 6:a totalt. GRATTIS! 

 

RALLLY GIMMERSTA 26 SEPTEMBER 
 

Rally Gimmersta 
 

Summerar en mycket lyckad Rally Gimmersta 2020  Bra tävling, inga olyckor, trevligt folk 

och framför allt fantastiska funktionärer som alla på sitt sätt är med och gör ett sånt här event 

genomförbart - det största TACK till er!!   

Skönt att vi kunde få ihop ett DM-mästerskap av klass i dessa annorlunda tider // Mvh 

Crister N, TL. 

 

     
 

Det var en DM-tävling i distriktet och det kom 62 startande. De körde en sträcka 2 gånger och 

bästa tiden av de 2 åken räknades för att få åka final i DM.  

 

I 4WD klassen var de7 stycken och här kom 

Torbjörn Westerdahl med Joachim Branzell på 

en 6:e plats. De var 1,01,88 minut efter, och missade 

finalen med 2,15 sekund. 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/JRRALLYTEAM/?__tn__=kC-R&eid=ARA8L00XtenXSrMqA8Xt7rigNn6M-0EtoRmBP4dMOgCzJtIdszN8ekANsYFyHc0oQwj5IQBbyd0IbNpr&hc_ref=ARRuTTtD1lusD0aHsp3kA9vvUGzuftivfVtRn1Th4u9yd3j6VdJ0m9cyFPXOXV-ZzKM&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBNsFOOLgvqCx20ZPeFY1sc4OAz81PHFeUfFc81d4wbvAFzsXNpsjjN8QStd14y5d_wfhdKPQClzOiSB-78gbJHI5hAy832plsCOHKkr5a1uMDCyrAvuL9dYUM_wd-pqBZoVUtTKvF7_eDjiwE4k2Glt0twd3fDnecpZt3Im9JQ7V4xQ6EsEphYugZ6H0bUve_1QAX5W1HNc86TAyZbZnlC3ku8bDRukzJtlcjwa4fup5zVuVgpVdZLUa73f7MBUmv-e90zpmuxpDG6tialFBuZE1XtS2ua_Ub7GpAOc99HmJvkvHsfa-exb9dnr2mz-Mg34JNbfOTom3wSiyX-JCxxJfxMnrjVjQL7x6H6xf6D5Zz3Rx0
https://www.facebook.com/rallygimmersta/?__cft__%5b0%5d=AZXzU8Bne2SpN-ic1kfM1t-N1nyGLI8sr0cU-yJrnYmio87c1KKvQqIxi9hoF6-HSfdniKZAMuc4z6fjfyjl_iqymu-UZ_mG3prlsY8id1TBqnti_kS8FvtH8e15gsqseHDKV72oiMhJbyc6WLSRnqb25AWUBT6cZGeaefmu2akutk9I66AZuVn0Q8SAszdkZKYv25UCO8zIHJGLuGIndY_IUjMapRzm87nQqjfCsMJT9zokg-tI-8xMkPMJueioIHdDN7995HeNXJb9ZG8CRl0d&__tn__=-UC%2CP-y-R


I A-B-förare Gr E var de 5 stycken och här vann Rickard Mossberg med Johan Karlsson 

med 12.10 sekunder GRATTIS!  

På 5:e plats kom Kenneth König med Peo König, Vingåker. De var 1,30.96 minut efter men 

då körde de på en bal på SS 1 och tappade ca 1 minut och missade då finalen med 10,38 

sekunder. 

Kenneth König 
 

Var tog vägen vägen? En bal på gimmersta kom i vägen  

 

 

I C-förare Gr E var de 4 stycken och här kom Hampus 

Carlsson med Philp Lindskog, Nyköping på en 2:a plats. De 

var 29,48 sekunder efter och missade finalen med 16,67 

sekunder. 

 

Hampus Carlsson 

Dåligt med uppdateringar under helgen men har varit o åkt 

Rally Gimmersta 

o lekt av sig lite med Philip Lindskog i höger stolen. 

Va dåligt väder under natten mellan fredag till lördag som 

blir = blött o geggigt. Torka dock upp sakta men säkert upp 

under dagen så själv sträckan vi åkte på var mer eller mindre 

lätt torr när vi åkte andra vändan.  

Både jag o Philip var nöjda med dagen med våran prestation. 

Då vi landade på en 2:a plats i klassen efter ett i tag på andra vändan. Förbättra oss med ca 2 

sek per km andra vändan. Sjukt nöjda med en andra plats  

 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På 3:e plats kom Magnus och Maria Nyqvist. De var 29,96 sekunder efter och missade 

finalen med 22,11 sekunder.  

Här bröt Kartläsaren Patric Björling med Rickard Persson, Vingåker på SS 1 sedan höger 

framhjul låst sig. 

 

I Appendix K var de 8 stycken och här kom Göran Åkerlund med Göran Svaren på en 4:e 

plats. De var 47.49 sekunder efter, och missade finalen med 9,35 sekunder.  

På 7:e plats kom Kartläsaren Håkan Lundqvist med Leif Pedersen, Flen. De var 1,24,10 

minut efter och missade finalen med 32,11 sekunder.  

 

https://www.facebook.com/kenneth.konig?__cft__%5b0%5d=AZWB08Cli_O2S335FiQryYxi9QD9gURXVmk8GBmqJ6D14Itb54vlverOhzh1HbJn44_eYORjY3KS8IUMLv393ckBrFPf4AqWx21wsuwwT9Y7W4v5BWjTZm6bF1542U7nxXM&__tn__=-UC%2CP-R
https://www.facebook.com/rallygimmersta/?__cft__%5b0%5d=AZXszqEkzXCOrsG1THl7t_K0D3vwnuSL6NgYNth__RBsNP7xzXPKQV0tHTLfeiVd_82ksJlIhx0tyRoc0Wi2OWiG1LggZk8pubMvRKwSXp0ddM3pQOYf1uhp2wAmaMiBxk8iZ5K96iW1AHpF6Fj_6vHhN-6n0v-3BNW0Sq0FHvrwfy3kUznzwtmBHGEM1vHEl6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/rallygimmersta/?__cft__%5b0%5d=AZXszqEkzXCOrsG1THl7t_K0D3vwnuSL6NgYNth__RBsNP7xzXPKQV0tHTLfeiVd_82ksJlIhx0tyRoc0Wi2OWiG1LggZk8pubMvRKwSXp0ddM3pQOYf1uhp2wAmaMiBxk8iZ5K96iW1AHpF6Fj_6vHhN-6n0v-3BNW0Sq0FHvrwfy3kUznzwtmBHGEM1vHEl6w&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/philip.lindskog.18?__cft__%5b0%5d=AZXszqEkzXCOrsG1THl7t_K0D3vwnuSL6NgYNth__RBsNP7xzXPKQV0tHTLfeiVd_82ksJlIhx0tyRoc0Wi2OWiG1LggZk8pubMvRKwSXp0ddM3pQOYf1uhp2wAmaMiBxk8iZ5K96iW1AHpF6Fj_6vHhN-6n0v-3BNW0Sq0FHvrwfy3kUznzwtmBHGEM1vHEl6w&__tn__=-%5dK-R


I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var de 8 stycken och här kom Niklas och Bert 

Carlson på en 2:a plats och var 5,33 sekunder efter.  

På 7:e plats kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson. De var 41,10 sekunder efter och 

missade finalen med 5,63 sekunder. 

På 8:e plats kom Leif Fredriksson med Madicken Swärdh. De var 1,11,01 minut efter och 

missade finalen med 22,11 sekunder.  

 

rallyjakt Tänkte samman fatta går dagen började med att bli otroligt frustrerad på morgonen 

när jag ska lasta rally bilen och broms pedalen går i botten snabb kontroll ner med skydds 

plåtar under bilen och att konstatera jag själv lyckas dra en plåt skruv rakt i ett broms rör 

kvällen innan 😖Själva tävlingen starta bra på ss1 Madicken levererade noter till pappa för 

första gången 😀Sedan var det Madickens tur att testa bilen efter ca 1km så började växel 

lådan leva sitt eget liv tyvärr en något frustrerad ungdom tog oss till mål 🙄Tyvärr gick inte 

felet att åtgärda under tävlingen så vi fick båda åka med säkerhet vid alla växlingar men kan 

bara säga att vilken fantastisk väghållning och pigg motor så kommer det här bli super kul att 

fortsätta i nästa tävling blir Nyköping 10 oktober med nytt spakställ i bilen 

😀😀#ffcancer #sunnysidexperience #dalströmskökochdesign #vallakåpan #vallaplast #yoko

hamasweden #däckcenterkatrineholm #fredrikssonsjakthistoria #möllerbil 

 

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var de 8 stycken och här kom Rasmus Carlson med 

Sam Karlsson, Älmhult på en 4:e plats. De var 18,35 sekunder efter och missade finalen med 

0,55 hundradelar.  

På 5:e plats kom Claes Claesson med Micke Widell. De var 25,02 sekunder efter och 

missade finalen med 6,53 sekunder.  

 

I A-förare 2WD var de 11 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Daniel Mörn, Gränna 

på en 2:a plats. De var 7,68 sekunder efter och de blev 6:a totalt GRATTIS!  

På 8:e plats kom Tobias Carneling med Bengt Andersson och de var 29,78 sekunder efter.  

 

I B-förare 2WD var de 6 stycken och här kom Kartläsaren Tobias Abrahamsson med 

Andreas Sandin ,Flen på en 2:a plats. De var 18,52 sekunder efter men då hade de problem 

med växellådan på SS 1 och tappade tid.  

På 3:e plats kom Mikael Gustavsson med Henrik Pedersen De var 43,29 sekunder efter 

och missade finalen med 13,52 sekunder. 

 På 4:e plats kom Lars Lindros med Fredrik Karlsson. De var 56,62 sekunder efter och 

missade finalen med 15,96 sekunder.  

På 5:e plats kom Kristoffer Gustavsson med Caroline Kromner. De var 1,19,78 minut 

efter, men då gick drivningen sönder på SS 2 och de missade finalen med 19,31 sekunder. 

 

Det var 6 debutanter och från KMK åkte Emir Memic med Emilia Carlson.  

 

Här åkte Jonas Österberg med Samuel Staveman föråkare. 

 

Här åkte Johnny Kindmark med Roland Kindmark föråkare. 

Hemma igen då efter en frän dag som börja med tok regn med vattenplaning med bil å släp  

Tur vi hade en rallychaför som rädda upp det utan problem... 

Sen blev det ivarje fall en bra tävling utan problem å vi kapa 12 sek på andra varvet fast vi 

bara skulle kolla så att ungdoms åkarna inte låg i diket ..kul att bilen går grymt bra bara upp 

till chauffören då  

Sista varvet tappa vi 4sek då vägen vart för dålig men en riktigt bra känsla tar vi med oss  

Blir en hel dags tvättning imorgon... 

 

https://www.instagram.com/rallyjakt/
https://www.instagram.com/explore/tags/ffcancer/
https://www.instagram.com/explore/tags/sunnysidexperience/
https://www.instagram.com/explore/tags/dalstr%C3%B6msk%C3%B6kochdesign/
https://www.instagram.com/explore/tags/vallak%C3%A5pan/
https://www.instagram.com/explore/tags/vallaplast/
https://www.instagram.com/explore/tags/yokohamasweden/
https://www.instagram.com/explore/tags/yokohamasweden/
https://www.instagram.com/explore/tags/d%C3%A4ckcenterkatrineholm/
https://www.instagram.com/explore/tags/fredrikssonsjakthistoria/
https://www.instagram.com/explore/tags/m%C3%B6llerbil/
https://www.facebook.com/johnny.kindmark?__cft__%5b0%5d=AZXZyA2h-z5wKKXq6pSZJFMU207QRjrFjqA85_j9zGM6tuo4m18oRYjEdgg4uCBXVT4AvDkDD_JOGZS_BmCoxnCE919YPsOpW0S3dOpspZDL8aZTilm3Yth0axJr_BH8rDs&__tn__=-UC%2CP-R


 

DM-FINAL  

 

I Trimmat 2WD var det 14 stycken som gick till final och här kom Fredrik Eriksson med 

Daniel Mörn ,Gränna på en 2:a plats. De var 4.07 sekund efter GRATTIS till 2:a platsen! 

På 7:e plats kom Tobias Carneling med Bengt Andersson. De var 15,51 sekunder efter.  

På 11:e plats kom Kartläsaren Tobias Abrahamsson med Andreas Sandin, Flen och de var 

22.36 sekunder efter.  

 

I Otrimmat 2WD var de 12 stycken till final och här vann Niklas och Bert Carlson med 0,07 

hundradelar. GRATTIS! 

På 6:e plats kom Rickard Mossberg med Johan Karlsson som var 4.04 sekunder efter och 

snabbaste Gr E bil.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Alla KMK:are som vill hjälpa till, kan gärna kontakta 

någon i tävlingsledningen så slipper vi sitta och ringa och 

be om hjälp. Vi har mycket annat ändå att göra med 

tävlingar. Ta gärna med någon och ju tidigare ni anmäler 

er till tävlingsledningen, desto bättre. 

Stort TACK på förhand  



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

Adressen är: 
 
Katrineholms Motorklubb 
Lövåsvägen 18   
641 47 KATRINEHOLM 

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

 
 

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

Andra platser meddelas på Facebook. 

 

ARBETSGRUPP KARTING 
Gokart sektionen, månadsmöten hålls första söndagen i månaden 

utom i juli, klockan 18.00 vid Gokartbanan i Valla. 
 

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

Lövåsvägen 18 Katrineholm. Idéer på vad vi ska göra? Kontaktperson 
är Madicken Swärdh.  
 

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

www.facebook.com/katrineholms.motorklubb  
 

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

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