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Årets stipendium är 24-årige Andreas Johansson Eskilstuna MK

Årets medlem 2015 Jonna Olsson
 
KMK TÄVLINGAR 2016

14  Maj  Folkrace Trollcupen 1  Trollåsen

2-3 Juli  MKR-serien Karting  Valla Raceway

8 Juli  Kvälls Folkrace Trollcupen 2 Trollåsen

16 Juli  Slottssprinten Rally  Eriksberg

6-7 Augusti Minimotor   Valla Raceway

3 September Folkrace Trollcupen 3  Trollåsen

2 Oktober Gimmersta sprinten Rally Gimmersta

Alla KMK:are som vill hjälpa till kontakta någon i tävlingsledningen så slipper vi sitta och ringa och be om 
hjälp vi har mycket annat att göra med tävlingar ändå ju tidigare ni anmäller er ju bättre är det för tävling-
sledningen och dom kan jobba med tävlingen istället ta gärna med någon kompis.
 

Hej Motorvänner

Hoppas allt är bra ute i garagen för nu känner man att det börjar bli säsong. Rally folket verkar sugna på att 
dra igång, jag hörde att många kommer att göra års debut i Norrköping i påskhelgen. Lycka till alla ni som är 
där. Sedan har ju några bytt bilar och till dem säger jag extra LYCKA TILL. 
Jag tro att det rycker lite i höger foten på våra gokart åkare också, men håll ut ni får snart gasa av er. Jag hop-
pas ni får ett lyckat år ni med.
Vi i styrelsen/rallykommittén har börjat jobba på sommarens tävling vid Eriksberg, så börja redan nu att leta 
efter funktionärer för jag vet att det går åt väldigt många.
Jag hoppas att alla i KMK:s färger kommer att få en lyckad tävlings säsong.
Ni har väl koll på att vi ändrat våra månadsmöten till varannan månad och nästa gång vi ses så kommer 
några SGA finnas på plats för att svara på era frågor, vi kommer att hålla detta möte på IUCs lokaler i SKF 
kurvan Kungsgatan 2. Där kommer vi att ha tillgång till flera salar så vi kan dela upp oss i olika grupper. Mer 
info på hemsidan.
Jag skall göra mitt bästa för att hålla koll på era bravader under vår/sommar, jag önskar er all framgång.
Hoppas att alla ställer upp som vanligt så vi kan genomföra våra fina arrangemang.
Ha det så bra alla så hörs vi.

Med vänlig hälsning 
Micke Hellberg



            BANRACING

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

Nya bilen börjar ta form, Fredrik Egelands nya Legends  Japp, 
bilden är från idag på fabriken. Den 2 november.

Lite märkligt att man direkt börjar skruva isär en sprillans ny 
bil när man får hem den! 



Formel Ford Klass J: John Thim, Oscar Thim och Anders Flodegård KMK:S mästartrio GRATTIS.

RHC 2016
16-17 april  Testhelg med SSK på Kinnekulle Ring
13-15 maj  Kinnekulle Historic Meeting
17-19 juni  Karlskoga Velodromloppet Oldtimer GP
1-3 juli   Knutstorp Svensk Sportvagnsmeeting
19-21 augusti  Nostalgia Racingdays & Classic Car Show Mantorp
16-18 september Falkenberg Classic

De Norska tävlingarna körs följande datum:

 Mai  Våler
 Mai  Rudskogen 
 Juni Karlskoga 
 Aug  Rudskogen (Detta blir årets största tävling. Alla Nordiska förare är inb-
judna.)
 Sep  Våler
De Danska tävlingarna körs följande datum:

Mai  Jyllandsringen
Juni  Sturup Raceway
Sep Ring Djursland
Okt Ring Knutstorp

Andra Danska tävlingar för historisk racing som inte ingår i mästerskapet, men 
som är fina arrangemang även för oss svenskar: 

Mai  Classic Race Aarhus (www.craa.dk)
Mai  Roskilde Ring Jubileumslöp (www.rrjl.dk)
Aug  Copenhagen GP (www.chgp.dk)



De Finska tävlingarna körs följande datum:

Juni  Kemora
Juli  Botnia Ring
Aug  HGR Ahvenisto (Finlands största race)
Sep  Motopark

LEGENDS CUP

14 maj  Kinnekulle
11 juni  Lungbyhed
2 juli  Gröndal Eskilstuna
14 augusti Karlskoga 
4 september Sviestad linköping
8 oktober Knutstorp

 Preliminära tävlingsdatum 2016 Mellan Svenska Länglopps Serien

9 april  Mantorp Park
7 maj  Linköpings Motorstadion
4 juni  Linköpings Motorstadion
2 juli  Mantorp Park
27 augusti Linköpings Motorstadion
15 oktober Mantorp Park
 
ERCup tävlingsprogram 2016

Lördag  7/5  Ring Knutstorp (Hyllinge MS)
Lördag  28/5  Sturup Raceway (Svedala MK)
Söndag 19/6  Falkenberg (SSK)
Lördag  30/7  Kinnekulle Ring (SSK) 3-timmars 
Söndag  4/9  Kinnekulle Ring (SSK)
Söndag 25/9  Karlskoga (SSK)

Porsche cup 2016. 

10 april Warm up Kinnekulle
23 april 1-2  Mantorp
21 maj  3-4  Rudskogen
6 juni  5-6  Kinnekulle
8-9 juli  7-8  Gälleråsen
13 augusti 9-10  Anderstorp
27 augusti 11-12  Alastaro/Finland
3-4 september 13-14  Mantorp final



      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.

MKR-SERIEN 2016

1. 7-8 maj  Rasbo
2. 21-22 maj  Västerås
3. 4-5 juni  Rättvik
4. 18-19 juni  Gotland
5. 2-3 juli  Katrineholm
6. 13-14 augusti Borlänge
7. 27-28 augusti Södertälje
8. 10-11 september Järfälla

KMK:S  Kartingkillar som satsar  
KMK-killarna Joel Granfors och Noah Eriksson lägger i en ny växel för 2016.
 I J60-klassen med farter en bit över 100 kilometer i timmen. Det gör de i två exakt likadana och fabriksnya kartar som de redan 
hunnit testa på hemmabanan Valla raceway.
De ska köra varsin Energy, samma märke som Sveriges enda avlönade kartingförare, Örebroaren Joel Johansson tog EM-guld och 
VM-silver i under 2015.
– Vi har varit i Örebro och Den här säsongen blev synnerligen framgångsrik. 11-åriga Noah vann sju tävlingar tränat med honom, 
säger Noahs pappa Petri Liikanen.
J60 är den kartingklass som växer snabbast. Att KMK-killarna tar klivet upp innebär inte bara högre farter och tuffare konkurrens. 
Det blir också längre lopp, från 10–12 varv i micro till 16–20 i J60.
– Fortfarande är det Mellansvenska kartingserien vi siktar på, men för första gången får grabbarna också köra SM. Det avgörs i 
Kristianstad i mitten av juli, säger Joels mamma Carin.
Dit kan det kännas långt, speciellt som det kommer en vinter emellan med snö på banorna och ingen träning. Därför är det vikigt 
att utnyttja de sista höstdagarna att lära sig kartarna, som kräver ett annorlunda körsätt än i micro.
 Motorerna har ingen kraft på låga varv, därför gäller det att köra aggressivt men konsekvent och utan sladd, förklarar Petri Lii-
kanen just som en av killarna bromsar för hårt, tappar allt fart och det tar en god stund innan han får upp farten igen.
Men sedan är det full gas som gäller. Trots att det bara är deras två kartar som är igång på banan surrar motorerna som ilskna 
bålgetingar.
– Det märks att det går mycket snabbare, kurvorna kommer mycket fortare nu, säger Joel.
Det är just i kurvorna det mesta kan avgöras nästa säsong.
– Vi måste lära oss att utnyttja utgången ur kurvorna bra för att inte motorn ska hacka, säger Joel.
Göteborg stora pris 10/9:
Starta 4 i final och tog starten, låg 1'a 5 varv tills jag blev påkörd men jag körde vidare och det blev en 8 plats.

Göteborg kcv 23/9:
Gick bra hela dagen vann varenda heat men i finalen vann jag fast jag blev diskad pågrund utav ett gummiinsug som det inte stod 
rotad på

Jönköping skcc 24/9:
2a på träningen och 4 i tidskval och blev en 6 plats av 22 i finalen.

Kristanstad grande finalen 11-12/10:
4a på tidskval, och efter ett motor haveri gick det sådär, fick starta 4a i finalen igen, det blev en 9a plats tillslut.

Danmark Vojens open 24-25/10:
Lördag: 
På lördagen körde jag rotax och det gick sådär, vi fick motorproblem och motorhaveri och allt som kan hända hela dagen och även 
i finalen så jag fick bryta.

Söndag:
På söndagen körde jag Kfj för första gången och det gick jätte bra!
Kom 4a på tidskval, 2a, 3a och 6a på heaten så jag fick starta 4a i förfinalen men jag kom 6a och samma i finalen.

 Mvh Tim Albertsson  



 Måndag 11 Januari
 Idag kan Joel presentera Kartson som ny sa-
marbetspartner för 2016.
Kartson har följt Joel sedan Cadetti-tiden och 
har erbjudit ett samarbete nu när klivet tas in i 
en snabba J60 klassen. Granfors karting.

Onsdagen den 13 Januari
Då var det dags, första utomlandstävlingen!
Joel är anmäld till VinterCupen i Garda, Italien 🇮🇮 som går av
stapeln i slutet av februari. 
Nytt land, ny klass, ny bana och nytt motstånd! 🇮
Detta är första tävlingen efter vinteruppehållet där världseliten i 
dom stora klasserna gör sin tävlingsdebut för året.
Joel har redan skissat upp spårvalen och börjat träna på Italien-
skan, det gäller ju att kunna snacka om man blir intervjuad på 
podiet säger han🇮.

Nu är det hög tid att lägga din röst för årets unga idrot-
tare Noah Eriksson Karting till flens idrottsgala. Noah 
vann Micro, MKR 2015 serien i stor stil under 2015 
genom bl.a. 4/8 segrar och är bara allmänt bäst! Du 
röstar genom att skicka ett mail till flensidrottsgala@
flen.se och ange "Årets unga idrottare, Noah Eriksson, 
Gocart Katrineholms MK". Var med och hjälp lille-
brorsan kamma hem det här priset nu! 

Marcus Eriksson och Noah Eriksson

William Karlsson går upp till Junior 60 klassen



SOUTH GRADA KARTING ITALIEN 19 – 21 FEBRUARI
Förarmöte, med många gapiga Italienare och svenskpolarna Theo Vernersson och Ville Malja.
På dagens träning har vi varit 3-4 tiondelar efter snabbaste tid (7:a av 36) vilket vi är nöjda med eftersom vi samtidigt haft problem 
med bestyckningen och karten har knappt gått i början av passen. Vi tror att vi vet var vi kan hitta yttligare några tiondelar till 
morgondagens kvalificering!🇮🇮
Idag var det motvind... men lärorikt. 
Problem i kvalet med trafik, och vi hamnade i långsam sådan tyvärr🇮.
Fick startplats 15 i kvalheat 1 och 2, ett gäng trängde sig förbi och la sig före Joel precis innan 
röda linjen så Joel startade då på typ 20-22 plats istället🇮. Tappade med en dålig start yttligare till 29:a men kunde tillslut ta sig
upptill en 21:a plats. I Race två gick bättre trots att det blev en sämre
 placering (22:a), hamnade i ett par stökiga moment under dom två första 
varven där det passerade många kartar ( blir man passerad blir man det
ofta med typ 3 – 5 kartar i stöten), men samtidigt hade han bättre
aggressivitet och gjorde många bra omkörningar. Vi har också till sista
heatet börja hitta lite mer rätt med chassit som dom flesta Svenskar
verkar ha haft problem med nu när greppet börjar öka, syns kanske inte 
på varvtiderna men syns på banan. Så vi laddar nu för tuffare körning i 
morgon. Detta måste vara den optimala gokart skolan känner jag.

 Det blev tyvärr ingen final för Joel i Italien, efter fredagens hårda skola om hur tufft det körs här nere så pratade vi i hop oss om 
hur vi skulle lägga upp taktiken för lördagen.
Första racet på lördagen gick över förväntan och Joel jobbade sig upp i fältet, när han skulle ta sig upp på sjunde plats blev han 
dock tyvärr avputtad och fick stå kvar där tills alla hade passerat 🇮 och var då således näst sist.
I race två körde han upp sig till en tolfte plats men blev efter Det blev tyvärr ingen final för Joel i Italien, efter fredagens hårda skola 
om hur tufft det körs här nere så pratade vi i hop oss om hur vi skulle lägga upp taktiken för lördagen.
Första racet på lördagen gick över förväntan och Joel jobbade sig upp i fältet, när han skulle ta sig upp på sjunde plats blev han 
dock tyvärr avputtad och fick stå kvar där tills alla hade passerat 🇮 och var då således näst sist.
I race två körde han upp sig till en tolfte plats men blev efter racet påkörd i depån när han stog stilla så att bumpern fram lossnade 
och fick då 10 sek bestraffning vilket innebar en 26:e plats istället.  I Race 3 slutade på första varvet när någon rammade Joel och en 
till kille bakifrån så att  Joels bakbumper fastnade i bakhjulen och han fick parkera bredvid banan. Trots allt så är vi mycket nöjda 
då vi märker att Joel tagit sig till en ny nivå på det taktiska planet något som är minst lika viktigt som att ha bra fart vilket vi redan 
har. Granfors karting.

Linus  Granfors och 
Sebastian Vettel



Joel och Joel, båda är 
hejarklack och gokartförare i 
Garda!
Linus med Sebastian Vettel!
Två champions och två
 blivande?

Granfors Karting bilder från Italien

      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 folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00
Vagnboksutförare.
Kontakta Kjell Hellman 070-3599977



KRUTCUPEN BJÖRKVIK 30 JANUARI

Det var första deltävlingen i Krutcupen och den fick flyttas från Vingåker till Björkvik och det var några från Klubben som åkte och 
det var 15 stycken och den som vann åkte 125 varv och på 5:e plats kom Djulö Racing 2 med 113 varv På en 10:e plats kom Djulö 
Däck Racing 1 med 102 varv och på 11:e plats kom Kullander Motorsport med 99 varv om det är någon mer från klubben som åkte 
får ni höra av er.

KRUTCUPEN BJÖRKVIK 27 FEBRUARI

Det var andra deltävlingen i Grus cupen och det var några 
KMK:are som åkte och segrare blev Jonas Österberg med Team 
Österbo och dom åkte 140 varv.

På 8:e plats kom Kullander motor-
sport och dom åkte 122 varv

Team Kullander överst och Jonnas Brudar under

På 15:e plats kom Jonnas Brudar dom åkte 79 varv och 
på 13:e plats kom Österbo juniorer och dom åkte 107 
varv.



          RALLY

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 förarlicens eller kartläsarlicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 
5397726 ej efter 21.00

Vill ni han notlicens/codriver rally kontakta Crister Carlsson på mobil 070-9288464 eller på mail ccrally@
telia.com 

KMK har en teststräcka på Gimmersta, ni som vill testa ring till Anders Karlsson mobilnr. 070-5117988

Slutställning Östergötlands RS-serie C-förare 2WD 25 tog poäng. 2015.

1. Tommy Johansson    Tjust MK            Opel Ascona B    103
7. Rasmus Carlson        KMK                   Volvo 240             22

A-B-förare VOC Gr N 17 tog poäng
1. Rasmus Lundh           VÖMK                Volvo 940            63
12. Sven Karlsson           KMK                Volvo 240            11

C-förare VOC Gr N 23 tog poäng
1. Simone Rydin              MK Ramunder  Suzuki GTI MK 1 74
10. Claes Claesson         KMK                Volvo 240             16

C-förare Gr E 23 tog poäng
1. Jonas Larsson             Norrköpings MK Renault Clio        72
3. Jimmy Kullander         KMK                 VW Jetta              57
10. Jonna Olsson            KMK                 VW Golf              19
14. Kjell Hellman            KMK                 VW Golf              11

Appendix K 14 tog poäng
1. Björn Bäckström        Botkyrka MK    Opel Kadett GTE  97
13. Anders Jansson        KMK                 Saab V4                 7

Slutställning VOC Nordic West Euro Cup 2015 A-B-C-förare 94 stycken tog  poäng.

1. Tom Kristensson SMK Hörby  Volvo 940 120
14. Per Allo  KMK  Volvo 940  27
VOC Mekonomen Sverige serien 2015 B-förare 60 stycken tog poäng.
1. Fredrik Eckhardt Eskilstuna MK Volvo 940 194
2.Per Allo  KMK  Volvo 940 166
VOC Mekonomen Sommarserien 2015 B-förare 49 stycken tog poäng.
1. Fredrik Eckhardt Eskilstuna  MK Volvo 940 134
6. Per Allo  KMK  Volvo 940 110

Slutställning Klassiska/Historiska Rallycupen KRC/HRC 2015 

HRC 8 21 stycken tog poäng.
1. Kenneth Kilheim Jämtlands MK Volvo 142 54
3. Gunnar Fredriksson KMK  Saab V4 45
HRC Totalt 49 stycken tog poäng.
1. Håkan Gustavsson MK Speed  Saab V4 54
6. Gunnar Fredriksson KMK  Saab V4 45



Slottssprinten får RM-status 
Rally Slottssprinten, på vägar runt Ericsberg, är succérallyt som återkommer 2016. Då med RM-status.
Leif Fredriksson hittade rätt koncept direkt med en tävling i kompaktformat. Redan vid prisutdelningen första året fick han ta emot 
de första anmälningarna till året därpå – innan han ens funderat på en fortsättning.
Men med den responsen fanns förstås inte mycket annat att göra än att köra ett år till, och ytterligare ett. Och tävlingen återkom-
mer 2016.
– Då har vi fått riksmästerskapsstatus i standardbilsklasserna, berättar Leif Fredriksson.
Det handlar om grupp E, F och Volvo original cup.
– Det är rallysportens instegsklasser. Två riksmästare ska utses, en i grupp E där det är stor spridning på bilmärken och -model-
ler och så blir det en vinnare i grupp F och VOC, klasserna med bara Volvobilar, säger KMK:aren Crister Nystrand som jobbar på 
Svenska bilsportförbundet.
RM-serien omfattar fyra deltävlingar och Slottssprinten är den tredje.
– Den andra deltävlingen är också av lokalt intresse, eftersom den arrangeras av Flens MS i slutet av maj, säger Crister.
Slottssprinten 2016 körs en vecka senare än vanligt, 16 juli. Det beror på att tävlingen inte ska krocka med SM-veckan i Norrköping 
som bland annat innehåller sprint-SM i rally.
 Utöver RM lutar det också att höstens KMK-rally, Gimmerstasvängen första söndagen i oktober, får samma DM-status som den 
hade i år.
– Det var många som gillade det upplägget och det lutar åt att vi får nytt förtroende till nästa säsong, säger Crister.

OLIKA IDROTTER Hampus Carlsson gillar att åka fort och rida lugnt.
Hästkrafter på alla sätt är Hampus stora intresse.
Hampus Carlsson 14 år, har det där med hästkrafter i sig sedan födseln. Antingen blir han kartläsare som pappa, fast det är nästan 
lika roigt att rida på hästar, tycker han.
Förra helgen var det dags för Hampus andra rallytävling i kartläsarstolen, denna gång i finalsprinten i Eskilstuna med Tomas ”Lån-
gen” Pettersson och hans Ford Escort av värsta sorten. Hampus var lite spänd innan start, men efter första omgången var all ner-
vositet bortblåst och Hampus ett enda stort leende. I den andra omgången var ”Lången” och Hampus snabbast av alla 2WD-bilar. 
Det gick bra även i det tredje och sista racet och duon kom på andra plats av alla tvåhjulsdrivna bilar, men den klassen de körde i, 
den vann de. Det var riktigt häftigt, berättar en lycklig Hampus. Det var hans pappa Christer, med dubbla SM-guld som kartläsare 
till Niklas Hägg, som fixade jobbet ihop med ”Lången”. Pappa kom och frågade om jag ville åka med i en tävling med ”Lången” och 
jag blev skitglad!
Kan du läsa noter, det verkar svårt?
Jag kan lite grann, men ”Lången” behövde inte så mycket noter där vi körde, eftersom han kunde banan så bra. Så jag tog mest 
tiden och åkte med. Men jag ska be pappa att lära mig så att jag kan åka med i en riktig tävling när jag fyller 16 år, säger Hampus.
För det är 16-årsgräns i riktiga tävlingar för kartläsare, men i icke officiella tävlingar som den här så hade man dispens. Men man 
behöver inte nöja sig med att läsa karta när man är 14 år, man kan också få köra på riktigt. Det finns något som heter Krutcupen. 
Där behöver man bara vara 14 år för att få köra och där skulle jag hemskt gärna vilja hitta ett team som jag kan få köra med. Då 
brukar man vara fyra stycken som delar på körningen under fem timmar, berättar Hampus entusiastiskt.
När du fyller 18 år och får börja köra på riktigt och även vara kartläsare, vad väljer du då?
Då blir det nog kartläsare. Jag kanske är påverkad av pappa, men jag tycker det är kul.
Ibland nöjer du dig med bara en hästkraft också?
Ja jag har ridit i två år ute i Strångsjö och det är verkligen jätteroligt det också. Men det är roligt på två helt olika sätt.
Du är aldrig rädd när du rider eller åker rallybil?
Nej aldrig. Det är bara häftigt när man flyger över krön med bil eller sitter på en hästrygg.

 Våra drömmar har slagit in, den största o finaste tävlingen i 
Sverige ska vi åka. Svenska VM Rallyt 11-14 feb 2016. I lördags 
hade vi möte och lite genomgång Fredrik Alsdal och Johan Persson
 (chefsmekaniker) Bilen är en Ford Fiesta R5 som endast gått
6 tävlingar. Vår första resa ihop blir i Östersund 5-6 januari när vi
ska ha test i 2 dagar. Det är i WRC 2 klassen som vi kommer köra.
Tävlingens längd är 33 mil specialsträcka och 159 mil totalt på
4 dagar, det kommer bli mycket tuffa dagar för oss, men vi kommer
göra så gott vi kan, vi kommer inte vara snabbast, men säkert dom
som har roligast. Förberedelse o upplägg är i full gång med 
planering av allt. Fredrik och jag håller i gång nu för att få upp 
konditionen för att orka hålla fokus alla dagar. 



Förare: Fredrik Alsdal SMK Arboga 
Co-driver: Christer Carlsson Katrineholms MK 
Tack för ordet/ Christer Carlsson 
Rally Sweden som är det enda vinterrallyt, och därmed unikt i sitt slag, är naturligtvis en utmaning utöver det vanliga. 
Här ställs förare och bilar även mot kyla, snö och is. Något som naturligtvis har gynnat de nordiska förarna. I Rally Sweden är 
tävlingen uppdelad i 21 specialsträckor och reglerna är enkla – snabbast vinner. Tiden från alla sträckor, som skiftar i karaktär och 
längd, läggs samman och den som har den snabbaste tiden vinner – inga konstigheter. 
Mer än WRC 
WRC är naturligtvis störst, men inte det enda som händer i Rally Sweden. Förutom stora klassen avgörs två underklasser, WRC 2 
och WRC 3. Och som uppvisning kommer ett historiskt rally att köras på flera av sträckorna, i direkt anslutning till den stora täv-
lingen. Här kommer du få möjlighet att återse klassiska rallybilar i sin rätta miljö. Porschar, Saab 93 och Audi Quattro är bara några 
exempel. Rallynostalgi när det är som bäst. Välkommen till Rally Sweden 

JULBORD 6 DECEMBER

Årets julbord på Ericsson – Resturangen ComMat med 
Kökschef Peter Rydegren var mycket bra och trevligt och 
det kom ca 50 personer till julbordet. Ramona Karlsson var 
där och vissa lite om hennes sattsning från början och fram 
tills nu. Crister Nystrand informerade om tävlingarna för 
2016. Årets Codriver Andreas Johansson var där och tog 
emot priset

Amanda Björling med Ramona Karlsson.

Andreas Johansson årets codriver.

Alsdal och Carlsson på R5 test hos Depå Grande.

 Då var det dags att ta premiärsladden på snö med Ford Fiesta R5:an.
-Vi körde hela dagen igår och till halvtid idag - vi fick ihop mycket nytti-
ga 12,5 mil i full fart, säger Crister Carlsson, co-driver till Fredrik Alsdal.

Bilen gick som en klocka trots de bistra vädret, idag var det -26 grader. 
Stort tack till Johan, Jimmy, Morgan och Hampus för servicen under da-
garna vi var här. Tack också till Pål och co. för dom helt suveräna vägarna 
och maten som är i toppklass.  

Tack för ordet
/Christer Carlsson Codriver Fredrik Alsdal. 

Fredrik Alsdal och Christer 
Carlsson har gjort första vin-
tertesterna med Fiestan.



Christer kartlägger sina segerchanser 
Motor 2014 blev det två SM-guld och 2015 ett SM-guld för 
kartläsaren Christer Carlsson. Snart går vi in i 2016 och
 planeringen för nya guld är i full gång.Tillsammans med 
föraren Niklas Hägg, från Ilsbo utanför Hudiksvall, har 
katrineholmaren Christer Carlsson en fin meritlista, men det 
finns vissa tveksamheter inför nästa års körningar. Niklas har 
i dagarna precis blivit av med sin vinnarbil som köptes av
 Ola Axelson.
– Men Niklas har en gammal Toyota Celica, -95, och i dag är
han i Ödeshög för att sätta in en ny turbo i den. Vi kommer 
att åka med den ett tag framöver, säger Christer.
Säsongen drar i gång i slutet av januari och närmast på 
programmet står SM-sprinten i Piteå den 31 januari. 95 mil 
enkel resa...
Och sedan är det en SM-deltävling i Gävle den 4–5 februari 
och lagom som man har gått i mål så väntar det nya äventyr – med en annan förare.
– Jag ska åka Svenska rallyt i Karlstad med Fredrik Alsdal från Arboga. Jag fick en förfrågan från honom tidigare och pratade med 
Niklas som inte skulle åka eftersom han hade sin Mitsubishi ute till försäljning.
Så det är ingen schism mellan er då, eftersom du byter? 
– Nej absolut inte, några kanske tror det, men vi är väldigt goda vänner och det är bara en enstaka tävling och Fredrik ringde och 
ville ha mig som kartläsare och det är ju smickrande, säger Christer. 
Just Svenska rallyt är också en sådan tävling som de flesta rallyförare vill åka och nu får Christer åka med en ny förare och i en helt 
ny bil också.
– Fredrik har köpt en ny Ford Fiesta R5 som är en "ekonomivariant" av den större Ford Fiesta WRC (en sådan som Ingemar Sven-
sson, Flens MS kör). Den här kostade visst omkring 2,6 miljoner, det är fruktansvärda pengar.
Men det är inte så mycket som går tillbaka till er? 
– Nej, när vi vann SM så var det guldmedalj och varsin pokal, det är knappast för pengarna man håller på med den här sporten.
Dessutom är Svenska rallyt en tävling som tar väldigt mycket tid i anspråk. Christer och Fredrik åker till Karlstad på måndagen 8 
februari och provkör och justerar bilen. På torsdag börjar tävlingen och pågår fram till och med söndagen 14 februari. 
Och på måndag är det arbetsdag igen. Hur orkar du? 
– Ja, man är knappast utvilad när man kommer tillbaka till jobbet på måndagen, skrattar Christer.
Men han säger också att han troligen kommer att avstå SM-deltävlingen i Gävle 4–5 februari:
– Det gäller att vara helskärpt när man kör i 200 kilometer i timmen på en isig vinterväg och är man bara lite trött kan man ta 
dåliga beslut och det kan bli ödesdigert, säger Christer avslutningsvis.

Christer åker 190 mil för nio kilometers tävling.
Christer Carlsson, KMK:s kartläsare, ska köra SM-serien med Niklas Hägg även 2016. I år i ny bil i den tuffaste värstingklassen, 
trimmade fyrhjulsdrivna.
– Den gamla Mitsubishin är såld och i stället har Niklas köpt en Skodia Fabia S2000. Den är visserligen sex år gammal, men helt ny 
som rallybil och har bara rullat 13 mil.
Vad skiljer Mitsubishin som ni tog SM-guld med två år i rad mot Skodan? 
– Båda är fyrhjulsdrivna, men Skodan går i trimmade klassen. Den saknar turbo och medan vi åkte i upp till 220 kilometer i tim-
men med Mitsubishin så toppar den här 178. Men det är en lättare bil så jag tror att snittfarten på sträckorna kan bli högre. Jag ska 
inte påstå att den är mer lättkörd, men Skodan är byggd för rally med bättre växellåda, bromsar och väghållning. 
Hinner ni få nya bilen klar till SM-sprinten i månadsskiftet? 
– Ja, det är målsättningen. Den tävlingen går i Piteå så för mig handlar det om att åka 190 mil tur och retur för att sitta i tävlings-
bilen nio kilometer. Sedan drar SM-serien igång helgen efter Sandviken. Då kommer vi att tävla mot P-G Andersson, Jerker Axels-
son och de andra i värstingklassen så det kanske är för mycket att begära att vi ska ta ett tredje SM-guld under 2016.
Kommer det att bli någon skillnad för dig att sitta i nya bilen? 
– Det tror jag inte. Ljudet i kupén blir högre, men tempot och kartläsningen blir nog detsamma.
Efter Sandviken byter du chaufför och ska åka Svenska rallyt med Fredrik Alsdal, hur går förberedelserna där? 
– Enligt plan. Jag beställde bränsle från Italien, det ska ju vara enhetligt i alla VM-tävlingar. Den 102-oktaniga bensinen kostar 55 
kronor litern – och det går åt 500 liter för veckoslutet i Värmland.

Hägg kör Fabia S2000 
Skoda Fabia S2000. Det är vad Niklas Hägg ska ratta i årets SM.
– Vansinnigt roligt ska det bli, men det blir svårt att ta ett tredje guld på raken!
Bilen är en av de två Skodor som Glenn Egon Ström, Dals MK, köpte inför Rally Sweden förra året.
– Han har aldrig kört med den här, utan plockade över bränsletanken till den andra bilen, säger Niklas.
Sedan dess har han byggt om den för grus, och fixat en ny tank.



– Vi var ett tag intresserade av Pelle Säävs bil, men hann inte med där, konstaterar Niklas.
Nu blir det istället en tur till Vänersborg nästa helg för att hämta Skodan, i samband med Bilsportgalan i Karlstad.
Sedan blir det full fart! Niklas och trogne vapendragaren Christer Carlsson, Katrineholms MK, är anmälda till sprinten i Piteå.
– Egentligen skulle jag köra Celican där, men nu får det bli Skoda. Jag har inte kört den en meter och måste ha några kilometer i 
bilen innan Gävle!
Niklas nyinköpta Skoda Fabia S2000 är från 2010.
– En helt annan bil än den jag haft. Det blir stor skillnad i motoreffekt, men förhoppningsvis bättre väghållning. Och hållbart i och 
med att den är yngre, menar Niklas.
Fast ett tredje guld på raken tror inte SMK Hälsinges förare på.
– Det tar alltid ett tag innan man kommer in i en ny bil och får till alla justeringar. Å andra sidan blir det en nytändning, och kul 
för teamet också med en annan bil, säger Niklas.
Ola Axelsson köpte Mitsubishin och planen är att också sälja den Celica Niklas har. En bil med vilken han var femma i SM-sprinten 
2015 i Örebro – med bara värre bilar framför sig. Två guld i Backe har Niklas också i den, samt en tredjeplats totalt i Supercupen 
2007.
Men nu är det Rally-SM i Trimmat 4WD som gäller och inget annat.

JEA:S 70-ÅRS RACE SKRUBBS TRAVBANA 22-23 JANUARI
Det var en tvådagars tävling och det kom 40 startande och dom hade 1 sträcka som kördes 4 gånger. I Klass 1 Grupp F var dom 8 
stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland på en 2:a plats dom var 0,62 hundradelar efter.

SKUTSKÄRSRATTEN SKUTSKÄR 23 JANUARI
Det var första deltävlingen i 1300 rally cup och dom hade 5 sträckor och det kom 92 stycken.  I 1300 Rally cup var dom 16 stycken 
och här kom kartläsaren Magnus Nilsson med Jan – Erik Eriksson Ludvika på en 4.e plats och dom var 56,5 sekunder efter.
Hej allihopa!
Nu har cupen dragit igång igen,Skutskär å första vinterrallyt 2016. 5,5 mil skulle köras på 5 sträckor. 
Bredvid mig som vanligt sitter Mange med notblocket och dagen till ära stod vår första sponsor Lindberg Sweden för startavgiften.
Vi åkte upp till Gävle på fredagkvällen, övernattade hos en vän och Saab legend (BO Ploppen Pettersson).Stort tack.
Besiktade på lördagmorgonen och bytte bromsbelägg i fram som Car Fix Jäder hade med sig.Jag ville ha sämre bromsar fram än 
vad jag hade,He he Yellow stuff blev kanon nu på vintern.
Vi samlades hela sukka familjen kl 10 för å ha ett litet möte vid starten och Folkets Hus. Ola höll i taktpinnen på mötet. Ola å BM 
höll i taktpinnen även hela dagen sen, vilket han gjorde med bravur. Stort Grattis Imponerande. Vi var hela 17 st denna gång å 
några nya ansikten var det å bekanta sig med.
Nåväl kl 11 starta vi å drog ut till ss1 som var en frän och ganska moddfri sträcka. Stort leende vid målet.
Vi körde ytterligare 2 sträckor innan servicen, där vi bytte däck och tanka lite. 2 sträckor kvar varav 1 var rena Finlandsvägen och 
vi toppade 164 kilometer med våran lilla 1300 cubikare, Fränt. Vi körde igenom hela tävlingen utan några som helst problem mer 
än att det var lite slirigt som första bil på vägen.Vi avslutar med att bli 4a denna gång vilket vi är mer än nöjda med.Nu laddar vi för 
vår nästa tävling som blir i Lima för våran del.
Tack Linus för servicen och alla andra inblandade.väl Mött i rallyskogen Jan Erik Å Mange 
  På en 7:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson dom var 1,33,6 minuter efter. På en 10:e plats kom Thobias Wahl-
ström med Magnus Johansson dom var 2,16,0 minuter efter.
Vi hade förstått att det skulle bli en del grusåka men hur skulle fästet vara med våra enhetsdäck? ss1 :var kanonfäste hela sträckan 
och rolig karaktär på vägen men lite för rakt för mig, men vi satte en 3:e tid efter rydin och janE . Skön start ss2 : Nu jäklar visste vi 
att det var bra fäste så nu skulle det satsas. 3.2.1. kör... Kändes direkt att def inte alls var samma fäste ,for typ över hela vägen hela 
sträckan= skit läskigt. Men typ 4 kurvor kvar på sträckan högg det tag i en snövall och vips så snurrade vi och det blev vitt överallt. 
ss3 : var lika hal den, tyr vi har korta styrväxlar. Kom ifatt laggen som hade fått problem men som det är på vintern så är det inte 
lätt att komma förbi speciellt inte med förutsättningarna vi hade igår men vid första bästa tillfälle vek han av och vi kom förbi. ss4: 
lika halt här gick inte att åka sina egna linjer då for det överallt men det gjorde nog för alla igår ss5: sista stäckan för dagen hoppas 
vi kommer imål med detta 

Torsdag 28 januari
Christer har hopp om en SM-medalj
På söndag avgörs rallysprinten under SM-veckan i Piteå och i den fyrhjulsdrivna klassen åker KMK:s kartläsare Christer Carlsson 
med Niklas Hägg SMK Hälsinge, och de kör en Skoda S2000 som Niklas köpte förra veckan.
Han har inte åkt många meter med bilen utan bara testkört några gånger men han tycker att bilen känns bra berättar Christer. I 
förra årets SM-sprint i Örebro blev det en 5:e plats för dom och den här gången hoppas Christer på en bättre placering. Målsätt-
ningen är att vara med och kriga om en medalj men när det är sprint är det ju små marginaler. Du kan inte missa en växel eller få 
motorstopp. Det är 4 kilometer som ska köras och sträckan avslutas på Piteås motorstadium. Det blir fört kval där 7 förare av 15 
går till final.



SM SPRINT PITEÅ 31 JANUARI
Dom hade en sträcka som kördes 2 gånger och bästa tid räknades för att gå till finalen. Här åkte Christer Carlsson med Niklas 
Hägg Hudiksvall i 4WD klassen och dom fick tyvärr bryta då kardanaxeln gick av i första kvalåket strax innan mål.

BILMETRO GÄVLE 5-6 FEBRUARI
Det var första deltävlingen i SM och JSM och det kom 68 startande och dom 
hade 7 sträckor. I Otrimmat 4 WD var dom 7 stycken och här kom 
Ulf Pettersson med Erik GustavssonSMK Linde på en 6 plats dom var 12,31,1 
minuter efter men dom tappade ca 11 minuter på SS 5 efter en avåkning 
GRATIS till 8+2 SM-poäng, han var 2:a på power stage. I Trimmat 4 WD var
dom 19 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg
SMK Hälsinge och dom blev 3:a och var 2,20,3 minuter efter   GRATTIS till 
15 SM-poäng

Vilken helg! Vi hade ingen aning när vi starta i går vart vi stod efter missödet i Piteå. Vi starta hyggligt på travet i går. I dag så skulle 
vi åka o ha kul o lära känna bilen. Vilken dag det blev. Vi åkte på som vi inte gjort nåt annat. Desto hårdare vi åkte desto bättre 
blev de. Niklas Hägg du är helt jäkla bäst på att köra. Bara njuta o hänga med. Stort tack till Anton Larsson o Oscar Larsson och 
Nyström för en kanon service i helgen. Ni är guldvärda. Tack för allt stöd familj o vänner. Tack för allt stöd vi fått i skogen idag o på 
serviceplatsen. 
Stort tack till Per Johansson Ola Strömberg och Sebastian Bourghardt för Rally Radion. Tack för ordet/ Codriver Chrille Carlsson 
Häggs Bildem Motorsport

Christer Carlsson Katrineholm

SVENSKA RALLYT KARLSTAD 11-14 FEBRUARI

Årets höjdpunkt är Svenska rallyt och i år blev det mycket grus åka och några sträckor fick stryckas och här åkte Kartläsaren 
Christer Carlsson med Fredrik Alsdal Arboga och första dagen gick bra bara en lätt dikeskörning men tappade inte så mycket tid.  
Vid Collins Crest hoppade dom 35 meter och dom kom på 32:a plats totalt och var 34,12,7 minuter efter och i WRC 2 klassen kom 
dom på 17:e plats och var 28,42,7 minuter efter.

ÖSTERSUND WINTER RALLY ÖSTERSUND 26-27 FEBRUARI

Tävlingen börja lite knaggligt i går. Första sträckan gick bra i mörkret 
trots snörök. Andra sträckan var en publik sträcka på skidstadion, vi 
körde fel i en sväng och fick 20sek tillägg. De var surt. Nya tag till idag,
 vi låg 5a i klassen. Tävlingens längsta sträcka på 32 km, vi kom till en 
hårnåls sväng ca 17km in på sträckan o Niklas drog i handbromsen och 
ingenting hände, försökte få runt den ändå, men fastna i vallen, dåligt 
med folk o halva bilen i vallen.
Jäkligt surt, bara ta nya tag o fixa till allt så de funkar nu o ta revansch i
Lima 12 mars. 
Tack för ordet/ Codriver 
Christer Carlsson Hägg Bildem Motorsport

GESTRIKEKANNAN JÄRBO 27 FEBRUARI
Det kom 135 stycken och dom hade 3 sträckor och det var andra deltävlingen i 1300 rallycup vinter. I 1300 rally cup var dom 11 
stycken och här kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika på en 2:a plats dom var 17,6 sekunder efter.
Hemma igen efter en dag i rallyskogen. Vi slutade 2 idag slagen av mäster Ola Strömberg. Inga voc före iaf å seger i FM blev de. 
Vi tappade mycket tid på första sträckan idag. Ss2 gick det bättre på, här var vi snabbast i klassen. Ss3 var samma som ss1 och nu 
spårig å lite svårkörd med våra smala sukkor. Gick bra men körde rakt i ett vägbyte å fick backa lite. Vi är glada å nöjda med dagen. 
Våra bilar blev kollade på planing topplock samt koll kamaxlar som var ok på alla🇮 mvh jan e å Mange 



LBC-RUSCHEN LIMA 12 MARS
Det kom 184 startande och dom hade 5 sträckor och 1300 rally cup hade andra
 deltävlingen. I 1300 Rally cup var dom 19 startande och här åkte Kartläsaren 
Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika och dom vann klassen med 
1,17,5 minut GRATTIS. På en 4:e plats kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson
och dom var 1,31,8 minuter efter.

I 4WD var dom 16 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg
 Hudiksvall och dom blev 3:a och var 35,8 sekunder efter, och 3:a totalt.

Nu skulle vi ha varit i Lima och dragit på kanonfina vägar, men det går inte alltid som man 
vill. På testet igår så hade vi en lite för positiv not i en högersväng med trädkänning som påföljd, så vi tar oss till garaget i dag för 
lite skruvande istället. På tal om skruva så söker vi en mekaniker till teamet då en av våra tidigare gör en egen satsning på roadrac-
ing till denna säsong, nån som är sugen så är det bara att höra av sig. Ulf Pettersson.

NI SOM FLYTTAR

Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben när ni flyttar adressen är Katrineholms Motorklubb Eriksbergsvägen 4  641 32 
Katrineholm Tele 0730 - 818384. Finns även fax med samma nummer. Eller E-post: info@kmk.nu

MÅNADSMÖTEN
Månadsmöten hålls andra måndagen i månaden utom i juli klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 Katrineholm.

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 i klubblokalen till förfogande på Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. Idéer på vad vi ska göra. 
Konkatperson är Jonna Olsson  mobil 072-7258889.

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 månadsmöten första tisdagen i varje månad klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 i Katrineholm.

LÖSENORD TILL MEDLEMSFORUM PÅ HEMSIDAN ÄR
1924



   NÄSTA NUMMER KOMMER I  AUGUSTI

Se hit alla klubbmedlemmar!
Nu har vi tagit fram nya klubbjackor och T-shirts av bra sort/kvalite`.

Jackan är i svart, en ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd mot väta/vind.
Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr.

Vill man ha eget namn tryckt under loggan på bröstet, så kostar det 30 kr hos F – N Textil (gamla OKQ8 – 
macken)

Mindre storlekar tas hem på beställning.

T-shirten är i 180 grams bomull och finns i rött och svart med vit logga/text.
De finns hemtagna i storlekar från 120 centilong upp till XXXL.
Priset är endast 30 kr styck!

Så passa på vid nästa månadsmöte.

Det går även att få loggan/text tryckt på andra kläder/väskor mm.
Kontakta F – N Textil (gamla OKQ8 macken).

Ps! Som synes så testar vi ett nytt format på ”Surret”, och vi vill givetvis veta hur det tas emot av ER medlem-
mar/läsare. Hör av er till oss, info@kmk.nu eller tyck till på ett klubbmöte. Ds!

Vill ni vara med på SMS-listan för aktuella utskick?
Skicka ert Mobilnummer till info@kmk.nu 
Eller till 0709-032288986  (Obs, går bara att SMS:a till)


