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SÖDERHAMN OCH åKERSJÖN 
 
Hej, 
För två helger sedan körde vi en nationell tävling i Söderhamn som hade lockat stora delar av 
sverigeeliten inom skotercrossen. Med tanke på de usla träningsförutsättningarna som det 
bjuds på just nu runt Borlänge så passade jag på att köra både Pro Stock och Pro Open för att 
få mycket ”kvalitetstid” på skotern. Hela familjen plus pappa åkte tidigt hemifrån och det var 
”lite” skillnad på väderleken jämfört med när denna tävling skulle ha körts på Annandagen då 
det var full snöstorm och tävlingen fick ställas in… 
 
Dubbla klasser innebär en hektisk förmiddag då fyra kvalheat ska köras, skotern ses över 
mellan heaten, in med lite näring och vätska och försöka ladda om till varje start. Kvalheaten 
gick skapligt med tanke på den lilla körträning som fanns i kroppen. Jag kvalade i alla fall in 
direkt till finalen i båda klasserna vilket kändes bra. I finalen i Stock lyckades jag och Marcus 
Evensson, Östersund, att kroka ihop på startrakan och han fick in sitt skidben i min variator. 
Hål i sidokåpan, ”svarvad” variator och en förstörd final. Jag åkte ut och körde runt i fyra 
varv för att kolla på banan lite och förbereda mig för Openfinalen. Starten i Openfinalen gick 
bättre och jag kom ut som trea efter de första kurvorna. Jag märkte dock tidigt att jag var 
rejält trött i kroppen och tappade placeringar genom hela heatet och slutade på en tiondeplats. 
Placeringsmässigt var det inte särskilt mycket att skriva hem om men det var inte heller 
huvudsyftet denna helg utan det var att samla mycket och bra träningstid vilket jag lovar att 
det blev. Jag kände mig helt slut i kroppen när vi lastat och pappa styrde postbussen mot 
Pusselbo! Även dagarna efter kändes det att jag levde. 
 
Denna helg var jag i Åkersjön i nordvästra Jämtland och körde en cup med en crosstävling på 
fredag kväll och en backtävling under lördagen. Jag åkte ensam till tävlingen då det var lite 
väl långt för barnen att åka med för endast en natt och pappa arbetade. Crosstävlingen på 
fredagen kördes på en ganska kort bana med tio startande i varje heat och dessutom var det 
korta, snabba och publikvänliga heat som gällde. Vädret? Det regnade

 

 ganska rejält och även 
denna helg passade jag på att köra både Stock och Open för att samla på mig bra träning. Tre 
kvalheat kördes i varje klass och jag vann samtliga förutom ett där jag stod och sov i starten 
och blev trea. I Pro Stock finalen kom jag iväg som tvåa efter Andreas Sjöström från 
Njurunda. Jag jagade under alla de tio finalvarven och kände att jag var lite snabbare men det 
var tyvärr för svårt att komma förbi på den relativt trånga banan så jag slutade tvåa efter ett 
roligt men tufft finalheat. I Openfinalen som kördes direkt efter Stockfinalen kändes 
körningen inte lite ”bekväm” utan jag fick kämpa till mig en andraplats efter Mathias 
Johansson från Arjeplog. 

Lördagen bjöd på ”snöstorm” och runt noll grader. Tre kvalheat per klass avverkades på 
förmiddagen där jag blandade lite olika pallplatser. Detta ledde till att jag kvalade in som trea 
till A-finalen i Open men tvingades köra ”Sista-Chansen” i Stock. Fyra förare är efter kvalen 
direktkvalificerade till A-finalen medan de som kom femma till tia efter kvalen gör upp om de 
sista två platserna till A-finalen i just Sista-Chansen. Jag vann detta heat och var då alltså klar  
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för finalen. Gissa om jag blev förbannad när det några minuter senare ropades ut att heatet 
skulle köras om pga. att arrangören räknat fel i totallistan efter kvalen och det hade varit fel 
förare med i detta heat. Jag vill normalt aldrig hamna i Sista-Chansen heatet då det är ganska 
chansartat och det räcker med en enda miss för att man ska missa de finalplatser man tävlar 
om. När man sedan vunnit detta heat och få höra att det ska köras om så tror man knappt det 
är sant… När starten gick i omkörningen hade jag dock fördelen att jag hetsat upp mig och 
var rejält taggad så jag vann ganska komfortabelt igen. Skönt! Väl nere från backen igen var 
det bara att ställa upp för finalen i Stock. Några hundradelars ”seghet” när den gröna lampan 
tändes gjorde dock att jag kom iväg som trea och trots flera försök att komma förbi tvåan så 
slutade jag just trea. Ner igen och uppställning i dagens sista heat: Openfinalen. Jag tog 
starten och höll ledningen ända in i mål vilket kändes som en riktigt skön avslutning på två 
riktigt hektiska tävlingsdagar. Det är skönt att normalt ha med sig en mekaniker/servicepappa 
som kan hjälpa en med alla smågrejor mellan heaten…! 
 
Totalt, efter sammanräkning av fredagen och lördagen, blev det en tredjeplats i Stock (EN 
enda poäng från seger!) och en totalseger i Open så jag kan inte vara annat än nöjd även om 
det skulle känts skönt att ha vunnit båda klasserna. Nu väntar en vecka med endast träning 
och nästa helg är det sedan dags för årets första SM tävling i Lima. Då gäller det att vara 
snabb… 
 
Sköt om er så hörs vi av snart och tack för all hjälp! Denna gång ett särskilt tack till Johan 
Pettersson som i veckan servade mina dämpare så att de blev betydligt bättre än när de var 
splitt nya!! TACK Johan! Nu kanske jag slipper byta genomslagsgummin på ett tag;-). 
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