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SM deltävling # 1 i liMa 
 
Så var det då i helgen dags att dra igång årets SM som har ett annorlunda upplägg jämfört 
med tidigare år. I år körs SM som en serie (fem deltävlingar) där varje deltävlings poäng 
räknas samman till ett totalresultat. Det handlar alltså om att verkligen köra till sig maximalt 
med poäng vid varje tävling för att vara med och slåss om medaljerna i SM. Tidigare år har 
SM avgjorts genom ett antal kvaltävlingar i norra och södra Sverige där sedan de bästa 
förarna från varje ”pool” mötts i en direkt avgörande final. 
 
Förra helgen var jag och klubbkompisen Elvira Lindh upp till Lima och ”tjuvtränade” lite på 
banan och det kändes helt ok tyckte jag. Bra fart och mycket åktid gjorde att jag i lördags åkte 
till första SM tävlingen med ett i alla fall hyfsat självförtroende. Lynxen var väl genomgången 
och servad och dessutom skulle Åsa och barnen följa med mig och pappa på tävlingen så det 
var upplagt för en bra lördag! Till denna första deltävling hade jag dessutom valt att åka i 
både Pro Stock och Pro Open vilket skulle ge mycket kvalitetstid på banan även om jag behöll 
mitt huvudfokus på den förstnämnda klassen. 
 

 
Service och genomgång hemma i garaget inför årets första riktigt viktiga tävling. 
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Väl framme i Lima på lördagsmorgonen efter en tidig uppstigning var det väldigt kallt men 
med en klarblå himmel förstod jag att det skulle bli varmare och med det en riktigt fin 
skoterdag på crossbanan. Mycket snö och lite ”varmare” väder brukar innebära gropiga och 
utslagsgivande banor. 
 

 
Två nöjda barn på skotertävling…! 
 
I det första kvalheatet i Pro Stock kom jag iväg som trea ut på det första av de sex varven. På 
näst sista varvet tog jag mig upp på andraplatsen och höll den in i mål efter Jeff Öijer från 
Mora. Första Open heatet gick inte lika bra och det märktes att det fattades några hästkrafter 
på den långa startrakan. Jag kom i mål i mitten av fältet och fick aldrig till det där riktiga 
flytet i åkningen. Andra kvalheatet i Stock började igen med en ganska bra start men på det 
tredje varvet började skotern gå illa och remmen slirade på variatorerna. Jag tappade ner till 
en femteplats och väl i depån visade det sig att jag slagit in snö i motorrummet på 
variatorsidan. Detta gjorde att motorn gick illa och att det blev snö/vatten på variatorerna som 
i sin tur gjorde att remmen slirade mot variatorskivorna. Några borrhål i bukplasten/kåporna 
och ett buntband fixade det ”inläckaget”;-) Sista Openkvalet gick i princip som det första, 
tappade lite på startrakan och gick i mål på den övre halvan i resultatlistan vilket innebar att 
jag hamnade i ”Sista-Chansen heatet” för att försöka nå en finalplats. De tio bästa efter kvalen 
är direktkvalificerade till finalen och de sista sex platserna går till de sex främsta i ”Sista-
Chansen heatet”. I Stock var jag redan klar för final som sjunde förare och jag gjorde då en 
”taktisk” manöver och hoppade över Open klassen för att slippa köra två heat direkt efter 
varandra då det ändå är Stock som är den klass jag fokuserar på. 
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Så var det då dags för final. Tolv varv på en RIKTIGT gropig och utslagsgivande bana med 
de sexton bästa förarna i Sverige. Jag hade bestyckat ner förgasarna lite och ”filat” lite på 
variatorerna inför finalen och det kändes riktigt bra när vi ställde upp på startlinjen. Jag kunde 
dessutom välja ett startspår som kändes riktigt bra. När väl den gröna lampan tändes träffade 
jag starten riktigt bra och in i första kurvan hade jag i stort sett en skoterlängds försprång. Lite 
för mycket tyckte tydligen någon bakom som ”struntade” i att bromsa utan körde rakt in i min 
skoter så att jag mer eller mindre studsade av banan. Fylld av adrenalin kom jag ut på det 
första varvet som åtta, jagandes de där framme. Efter ca ¾ varv händer det igen; efter ett litet 
platåhopp kommer vi in i en vänstersväng och det bara smäller till i skotern och jag vänds upp 
och ner pga. att någon dj#¤vel inte kan använda bromsen och inte fattar att det inte går att 
köra rakt igenom skoter och förare!! Bakom min omkullvälta skoter står Nisse Källström med 
sin ena skida fastkilad i min boggie och bakom honom en av Ski-Doo förarna från norr. Det 
tar en bra stund innan vi är iväg och eftersom min skoter i stort sett låg upp och ner tog det 
ytterligare ett tag innan jag lyckats dra igång den igen så jag kom iväg ganska precis innan 
täten kom till samma plats på sitt andra varv. Om det var inspirerande att köra igenom heatet? 
Knappast… Innih¤#¤te besviken och tjurig körde jag klart finalen och rullade i mål på en 
femtondeplats. Det var inte vad jag räknat med denna dag. Det kändes helt osannolikt att 
samma sak skulle inträffa två gånger under finalheatets första varv när vi hade TOLV varv (ca 
15 minuters åkning!) på oss att göra upp om placeringarna. Man kan fundera på om en del av 
förarna inte passar bättre på någon folkracetävling istället… Jag har inget emot tuffa tag på 
banan men det är skillnad på just tuffa/justa tag och rena idiotgrejor som enbart gör att det 
kostar pengar pga. sönderkörd skoter och en massa extra tid i garaget. Skaderisken blir inte 
heller direkt mindre med förarkollegor som dessa! 
 
På söndagen var jag riktigt less då det kändes som att jag redan i den första SM deltävlingen 
sumpat chanserna på medalj men efter ett ”depressionspass” på skotern i sandtaget på kvällen 
kom en del av körlusten tillbaka i alla fall. Nu ser jag fram emot en hård lördag på crossbanan 
i Söderhamn då det är tävling där och jag ska köra Stock och Open igen för att få bra med 
kvalitetstid på skotern. Helgen därpå är det ”hemmatävling” i Svartnäs (ni kommer väl?) 
och första helgen i mars är det sedan dags för revansch då SM fortsätter med nästa deltävling i 
”grannstaden” Kiruna… Dessutom hoppas jag hinna med en hel del träning både på skotern 
och rena fyspass som testcykelåkning och löpning med barn på bob! 
 
Sköt om er så hoppas jag vi hörs snart. Nu ska jag gå och lägga mig då jag hört att sömn är 
bästa medicinen mot depressioner! 
 

 
”Tjuriga” skoterhälsningar  
 

# 95 RogeR KaRlSSon 
teaM BengtS cyKel & MotoR/SKoteRButiKen.Se 
 
PS. Tack igen för all hjälp av er nedan! Jag lovar nya tag på banorna fr.o.m. nästa helg… DS. 


