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NatioNell tävliNg i SöderhamN 
 
Minus tjugoåtta grader visade termometern när jag åkte ut ur garaget strax före halv sex i 
lördags morse! Ibland undrar man om det är helt ”friskt” att vinteridrotta i sådana 
förhållanden. Jag och en arbetskamrat styrde bussen mot Söderhamn för crosstävlingen Meca 
Open och jag skulle köra båda Pro klasserna även denna helg. Pappa och övriga familjen var 
kvar hemma och tog hand om det familjerally som Borlänge Snöskoterklubb arrangerade 
samma dag så då ”lånade” jag alltså in en kollega från arbetet som kunde hjälpa till med allt 
från glasögon och överdragskläder till busskörning OM olyckan skulle vara framme på banan. 
 
Väl framme visade det sig att det fortfarande var riktigt kallt, ca minus 24 grader så 
tävlingsledningen beslutade tidigt att skjuta träningen drygt en timme för att ge solen en chans 
att värma upp luft och åskådare lite. Vi passade på att gå banan ett varv efter anmälan och det 
märktes att det var kallt ute när Linas nästipp blev kritvit efter ungefär halva varvet! Det blev 
att sitta en stund i bussen efter det och få tillbaka lite cirkulation. 
 
När väl träningen startade kändes det helt ok trots att det var runt 19 minusgrader. Skotern 
gick riktigt bra och det kändes bra med körningen. Första Pro Stock heatet slutade med en 
tredjeplats efter Adam Renheim och Johan Dahlgren, två förare som slagits i toppen länge och 
varit VM åkare ett antal år. Största problemet under heaten under dagen skulle visa sig bli 
snöröken som nog var det värsta jag varit med om hittills. Riktigt kallt kombinerat med en 
lågt stående sol gjorde att man skulle ha behövt heta Luke Skywalker och kunnat köra på 
känsla emellanåt. Det var verkligen helt vitt på delar av banan om man hade förare framför 
sig. Första Openheatet hamnade jag lite längre ner i starten och gick i mål som sjätte man och 
även den andra Open heatet slutade på samma sätt/placering. Andra Stockheatet var dock 
dagens bästa från min sida då körningen kändes riktigt bra. Jag tog en andraplats efter 
Renheim och före Dahlgren men det skönaste var att jag, utan att åka ”över någon gräns”, 
kunde hålla jämna steg med Adam under hela heatet. Farten finns där och jag hoppas att det 
går att fila lite ytterligare på den och att jag kan få till en jämnhet på den nivån under vintern. 

 



 

                               
       Kunnande, service och närhet!                                      Kvalitetsverktyg, oljor etc.                                Snygga, och sköna kvalitetskläder och glasögon                       
Ring eller kom in i butiken i Kvarnsveden.                                  till superpriser.                                                              till seriösa idrottare!             

                 0243-23 70 80                                                         0225-59 63 01                                                                    070-677 14 81                                   
 

                                        ÄLVNÄS TVÄTT 
                Vill Du komma i Ditt livs form?                                                 Mer effekt, mindre rök!                                   Varje gång Ni behöver något tvättat! 
                        Detta är stället för Dig!                                                    Alla smörjprodukter du behöver!                                        0243-23 10 17 
                               0243-21 67 00     0730-39 88 01 

Under ”förmiddagens” sista kvalomgångar började det bli många vurpor i de olika klasserna 
och flera av dem slutade med att förare fick tas av banan på bår. Helst vill man bara gå 
därifrån för att slippa de synerna på näthinnan inför finalerna men då det är kompisar som 
ligger och har gjort illa sig är det svårt att släppa det riktigt. Bland annat lyckades både Jeff 
Öijer och Dennis Jonsson att hoppa för långt på ett ställe på banan så att de landade i ett 
ganska tvärt upphopp och komprimerade ryggen båda två. Det såg smärtsamt ut… Med alla 
olyckor som gjorde att tävlingen drog ut på tiden så strök man Openfinalen och resultatet 
baserades istället på de två kvalheaten vilket innebar en femteplats för mig. Stockfinalen 
kördes dock och det var en riktigt tajt start och jag kom ut som sjua tror jag och passerade en 
förare men ”fastnade” sedan bakom Jonas Stenberg i snöröken och jag slutade på sjätteplats. 
Det kändes inte värt att chansåka när sikten var i stort sett obefintlig bakom honom så jag 
lyckades aldrig komma förbi. Det kommer viktigare tävlingar framöver…, SM i Kiruna om 
två veckor bland annat! Men först ska vi köra Vildmarkscupen i Svartnäs nu på lördag. Ni 
kommer väl dit? 
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