
Niklas Hägg och Christer Carlsson leder SM inför hösten.
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Hejsan alla glada KMK:are, nu har väl de flesta haft sin semester och börjar komma in i vardagen igen. Men det 
har varit en aktiv sommar i KMK:s regi.
Vi har kört gokart tävling, Rally tävling, Folkrace tävling, Mini Moto tävling och haft uppvisning av nästan alla 
bilsportsgrenar nere vid Djulö.
Vi har haft prova på dagar ute på Valla Raceway och Trollåsen med mycket bra respons.
Jag ser fram emot en aktiv höst med mycket tävlande av KMK:are.
Ni får läsa mer detaljerat i surret om alla våra arrangemang.
Jag vill tacka Anton Samuelsson som har fixat ihop detta surr, hoppas ni ger homon godkänt så han fortsätter.

Tack till alla som hjälpt till på våra aktiviteter ni är GULD värda.
Glöm nu inte att besöka våra månadsmöten andra måndagen varje månad.

Tack skall ni ha så länge
Nöjd ordförande
Micke Hellberg

Evenemangskalender 2015:
9 maj Folkrace Trollcupen, Trollåsen Vingåker.
13-14 juni Karting MKR-serien, Valla Raceway.
26 juni Folkrace Trollcupen kvällsrace, Trollåsen Vingåker.
27 juni Folkrace RS-sprint, Trollåsen Vingåker.
11 juli Rally Slottssprinten, Ericsbergs Slott.
8-9 aug Mini-Moto NM / RM, Valla Raceway.
5 sep Folkrace Trollcupen, Trollåsen Vingåker. Finalen.
4 okt Rally – Sprint-Rally DM, Gimmersta Säteri. (Typ som SM-sprint, 2 kval + final)

”Chefen har ordet”



Rally
Maila till Ove om ni vill att han ska skriva om tävlingen som ni åker. 
ove.bjorling@hotmail.com

Kontakt personer:

 
SIMRISHAMNSMIXEN SIMRISHAMN 28 MARS
Det var första grustävlingen för året och den ingick i Syd Svenska Rally Cupen och dom hade 6 sträckor, och det kom 177 startande 
plus 8 debutanter och 12 Regularity. I A-förare 2WD var dom 34 stycken och här åkte Kartläsaren Daniel Edorsson Mörn med 
Pierre Fransson Vimmerby och dom kom på en 6:e plats och dom var 20,4 sekunder efter, och dom blev 8:a totalt. I B-förare 2WD 
var dom 21 stycken och här kom Niklas Solenö med Olle Erixon på en 12:e plats dom var 1,57,1 minut efter. 

ENERGIKONTROLL-SPRINTEN NORRKÖPING 4 APRIL
Det kom 144 startande till Himpan, och dom fick köra 2 omgångar alla och sedan gick 50% eller minst 5 startande till final och det 
var 9 stycken KMK:are till start. I A-förare 2WD var dom 18 stycken och här kom Tobias Carneling med Kristoffer Gustavsson 
på en 18:e plats där dom var 3,01,49 minuter från final och det beror på att dom hade bränsleproblem i första med en lös kabel och 
sedan åkte av i andra och bröt. I B-förare 2WD var dom 23 stycken och här kom Emil Carneling med Mikael Holma på en 13:e 
plats och missade finalen med 0,6 hundradelar. På en 21.a plats kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink och dom missade 
finalen med 12 sekunder. I A-B-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 17 stycken och här kom Thobias Wahlström med Johan 
Moberg på en 3:e plats dom var 0,69 hundradelar efter. På 4:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson och dom var 
2,15 sekunder efter. På 6:e plats kom Joel Bergqvist med John Bergqvist och dom var 2,69 sekunder efter. I C-förare Gr E var dom 
17 stycken och här kom Kjell Hellman med Birger Gustavsson på en 14:e plats dom var 16,57 sekunder efter. I Appendix K var 
dom 5 stycken och här kom Anders ”Munken” Jansson med Åke Andersson 5:a sedan dom inte startade i finalen. I klass 4WD 
var dom 17 stycken och här kom Marcus Gerdåker med Rickard Kannius på en 10:e plats och dom missade finalen med 1,42 
sekund, och dom var 3 stycken B-förare och där vann dom med 7,81 sekunder och GRATTIS till femte uppklassningspoängen 
lika med A-förare.

Notlicens/codriver 
Crister Carlsson
070-9288464 mail: ccrally@telia.com 

Förar/Kartläsarlicens
Robert Björling
0150–109 45 / 070–5397726
Ej efter kl. 21,00

KMKs test sträcka vid Gimmersta
Anders Karlsson
070-5117988

En sammanfattning av dagens rallytävling i Norrköping blev som sådan att tyvärr så räckte det inte hela vägen till final efter de 
två kvalomgångarna. Slagna med en halv sekund ifrån att få åka final så det var riktigt jämt men den här gången hade vi inte tiden 
på våran sida. Men glädjande nog så blev vi bästa b-förare och knep den sista poängen så att vi nu är A-förare. Bra tävling för att 
få träning och se så att bilen går som den ska. Nu väntar ytterligare en sprint i Eskilstuna innan det drar igång på allvar med rally 
Gotland. Marcus Gerdåker.

Idag blev inte tiderna vad vi hoppats på, tog oss till final trots dålig känsla. Där förbättra vi oss något och slutade 4:a.Gjorde vad vi 
kunde men räckte inte riktigt till idag. 
Kul att vi va 3 sukkor topp 4 i klassen! 
Bara att ta nya tag nästa helg på Aprilsprinten i Eskilstuna Emil Carlsson.



APRILSPRINTEN ESKILSTUNA 11 APRIL
Det var första deltävlingen i Eskilstunas Sprintcup och det kom 137 startande och dom körde 1 sträcka 3 gånger och alla tider 
räknades. Det var 6 stycken KMK:are som åkte. I klass 4WD var dom 13 stycken och här kom Marcus Gerdåker med Ann-
Louise Persson på en 8:e plats, 17 sekunder efter. Men dom var snabbaste B-förare av 4 stycken och dom vann med 7,2 sekunder, 
GRATTIS till sjätte uppklassningspoängen, och dom blev 9:a totalt. I A-B-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 18 stycken 
och här kom Joel Bergqvist med John Bergqvist och dom blev 8:a och var 9,8 sekunder efter. På 18:e plats kom Emil Carlsson 
med Tobias Abrahamsson dom var 3,53 minuter efter, men då fick dom maxtid på SS 1 där en drivaxel gick sönder. I B-förare 
2WD var dom 18 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Kent Svärdh på 18:e plats han fick maxtid på SS1 och SS 3, på 
SS 1 hoppade gasvajern av, och SS 3 gick bränslepumpen sönder. I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 28 stycken och här 
åkte Kartläsaren Håkan Lundqvist med Niklas Landin Flen och dom kom på 18:e plats och var 40,1 sekunder efter. Här åkte 
Kartläsaren Björn Olsson med Elisabet Pettersson Fagersta och dom kom på 19:e plats dom var 43,6 sekunder efter. I Grupp E 
var dom 14 stycken och här kom Jimmy Kullander med Micke Widell på en 5:e plats dom var 23,7 sekunder efter men då fick 
dom punktering på SS 1, och blev 2:a av C-förarna som var 11 stycken och då var dom 3,8 sekunder efter, GRATTIS till 2:a up-
pklassningspoängen. På en 9:e plats kom Kjell Hellman med Birger Gustavsson dom var 47,8 sekunder efter men blev 6:a bland 
C-förarna och då var dom 27,9 sekunder efter.

Idag har vi vart i Eskilstuna och kört Aprilsprinten. Det blev kanske inte som vi hoppats, strul med en drivaxel på ss1 så vi fick 
bryta den.
Bytte axeln och kunde köra ss2 & 3. 
Bra känsla och bättre fart än förra helgen så nu ser vi fram emot att komma ut i skogen på riktiga rallysträckor. Nästa race blir 
Violenrallyt i Flen 2/5. See ya! 
Emil Carlsson Motorsport.

GURKRACET VÄSTERÅS 18-19 APRIL
Det var första deltävlingen i Svenska sprintserien för Rallycrossbilar och Rallybilar och det kom 114 startande och i Historiska klas-
sen 66-81 var dom 19 stycken. Träningsrundan kom Gunnar Fredriksson på en 11:e plats och var 10,4 sekunder efter. I omgång 1 
var Gunnar snabbast och vann med 0,7 hundradelar. I omgång 2 kom Gunnar på en 3:e plats och var 6,15 sekunder efter.

BROSPRINTEN BRO GROTLAND 19 APRIL
Det var första deltävlingen i AN-Trofen och det kom 33 stycken och dom körde en sträcka tre gånger och bästa tid räknades. I Gr F 
RWD var dom 7 stycken och här vann Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland klassen med 1,8 sekund, och 
dom blev 10:a totalt.

RALLY ÖVER GRÄNSEN OSBY 25 APRIL
Det var en deltävling i VOC-serien och dom körde 2 deltävlingar i tävlingen.  I B-förare VOC var dom 21 stycken och i deltävling 1 
åkte dom 3 sträckor och här kom Per Allo med John Falk på en 12:e plats och dom var 51,8 sekunder efter, och i deltävling 2 kom 
dom på en 7:e plats och var 19 sekunder efter, och i hela tävlingen som hade 7 sträckor kom dom på en 9:e plats då var dom 1,07,7 
minut efter. I A-förare 4WD var dom 9 stycken fick Ulf Pettersson med Christoffer Svensson Nässjö bryta på SS 1 med turboras. I 
A-förare 2WD var dom 50 stycken kom Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby på en 18:e plats dom 
var 8,03,1 minuter efter, men då tappade dom ca 8 minuter på SS 5.

Kartläsaren Olle Erixon och föraren Niklas Solenö åker Rally Gotland för andra året. 

Bromsarna.                                              Växellådan.

Många lokala förare kör på Gotland 
Rally Det är sex lokala ekipage från Vingåker och Katrineholm som deltar i Rally Gotland som ingår i Svenska 
rallycupen. 
 

SVISTADTRÄFFEN LINKÖPING 1 MAJ
Det var första deltävlingen i Östergötlands RS-serie och det kom 87 startande och dom hade 3 sträckor. I C-förare Gr E var dom 11 
stycken och här kom Jimmy Kullander med Micke Widell på en 2:a plats dom var 8,96 sekunder efter, GRATTIS till tredje uppklassn-
ingspoängen lika med B-förare. På en 7:e plats kom Kjell Hellman med Sofia Eng Ydre MK dom var 32,10 sekunder efter.



Sex lokala  ekipage deltar
A-förare, 4WD: Marcus Gerdåker/Mattias Jonsson, KMK (Subaru)
B förare, 2WD: Niklas Solenö/Olle Erixon, KMK (Golf), Per Allo/Christoffer Gustafsson, KMK (Volvo), Joel Bergqvist/John 
Bergqvist, KMK (Volvo)
C-förare: Oskar Larsson/Jesper Hellström, SMK Vingåker (Volvo), Nils Larsson/Max Becker, SMK Vingåker (Volvo)
Vi träffar några av dem i ett garage i Bie.

Det går inte att ta miste på att det är ett garage där det mekas flitigt. Inte minst för att en 
rallybil upptar stora delar av ytan, men också för att det är en doft av olja som slår emot Kurirens reportageteam när vi kliver in.
Det är första gången som Marcus Gerdåker åker Rally Gotland, men han har ändå ganska bra koll på vad som väntar honom och 
brorsan, tillika kartläsaren, Mattias Jonsson.
– Jag har hört att det är snabba vägar, inga diken och mycket stenar utanför vägen, säger 
Marcus som har hopp om att det blir en rolig tävling.
Niklas Solenö och kartläsaren Olle Erixon var med förra året. Han skriver under på det 

Marcus har fått höra om förutsättningarna.
– Det är dåligt med referenser där det går snabbt, så det gäller att lyssna på noterna och ta till sig och våga lita på vad kartläsaren 
säger.
Niklas och Olle började köra ihop under förra säsongen. Olle tyckte att det fungerade bra på Gotland med tanke på att det var 
första året han och Niclas kamperade ihop. För det är speciellt att tävla på ön.
– Det är en ganska unik tävling för landskapet skiljer sig enormt mycket om man jämför med fastlandet. Det är väldigt annorlunda 
natur och vägkaraktär, berättar Olle.
Det är framförallt kartläsaren som måste vara extra fokuserad under tävlingen.
– När du tittar efter referenspunkter finns det inte så mycket att gå på. Exempelvis är färgen på vägen samma som naturen, det 
flyter ihop, så för mig är det en stor omställning, poängterar Olle.
Niklas kör i klassen för B-förare med tvåhjulsdrivna bilar. Det är 29 startande i klassen och Niklas är beredd på en tuff tävling.
Marcus kör en Subaru och deltar klassen för A-förare med fyrhjulsdrivna bilar och det är stenhård konkurrens .
– Det är ett getingbo utöver det vanliga, det är många som har VRC-bilar som är bland de värre bilarna.
Vad har du för chans mot dem? 
– Chansen finns alltid för det är ett långt rally och mycket kan hända, säger Marcus.
Marcus och Mattias hade tänkt åka några vintertävlingar men det blev bara SM-sprinten i Örebro. Den dåliga vintern gjorde att 
många arrangörer fick ställa in. Ekipaget gör säsongspremiär på grus på Gotland.
Niklas och Olle valde att inte åka några tävlingar alls under vintern. För två veckor sedan åkte de sin första tävling i år på grus i 
Simrishamn. Det blev en tolfte plats bland 23 förare.
– Vi var lite ringrostiga men farten kom mer och mer, säger Niclas.

RALLY GOTLAND VISBY 1-2 MAJ
Det var första deltävlingen i Svenska rallycupen och det kom 198 startande och dom hade 8 sträckor. 3 sträckor på fredagen. I A-
förare 4WD var dom 24 stycken och här kom Marcus Gerdåker med Mathias Johansson på en 15:e plats och dom var 4,07,0 minuter 
efter.
Sammanfattning efter dag 1 rally Gotland kan summeras som så att det känns lite ringrostigt och att det finns mycket att jobba vid-
are på under helgen. SS1 började med att vi missade att slå på rätt diffprogram så tappade mycket tid på det. SS2 gick bättre i både 
körning och läsning och SS3 bromsade vi stopp i ett vägbyte och tappade tid. 
När vi väl gick i mål och in på service så upptäckte vi att en inre styrled var glapp men nu ska allt vara fixat och redo inför imorgon 
då vi laddar om för en bättre känsla i bilen och högre tempo. Marcus Gerdåker.
Här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Kjell Sandberg Haninge och dom bröt på SS 2 med växellådsras.
Helgen blev inte som vi planerat, detta skulle ju vara träning o test inför Sydsvenska Rallyt om 2 veckor. När vi drog i väg i starten 
på ss1 och skulle växla från 2an till 3an växel gick de inte.
försökte få till med den manuella växlingen, det var lite stimmigt ett tag, första gången Kjelle o ja åkte ihop oxå plus strulet som 
var. Vi kom i mål på sträckan med lampor i instrumentpanelen som lyste rött. Efter sträckan så var det bara konstatera att det var 
slutåkt för denna gång. En packbox till hydraulpumpen som sköter växlingen hade gått sönder.
Bara ta nya tag och se de postiva i de hela att de var bättre de hände nu än i Karlskrona o SM om 2 veckor.
Stort tack till Jocke o Göran och Hampus för den lilla servicehjälpen som blev o till Kjelle för den lilla resan som  blev.

Tack för ordet
Stand in Codriver Kjell Sandberg Motorsport
Christer Carlsson

 I B-förare 2WD var dom 28 stycken och här kom Niklas Solenö med Olle Erixon på en 12:e plats dom var 2,57,6 minuter efter. I A – 
B-förare VOC och Gr N till 1400 cc var dom 15 stycken och här Bröt Joel Bergqvist med John Bergqvist och dom bröt på SS 8 sedan 
kardanstången gott av, men dom har haft problem under resan på SS 3 vattenplaning SS 5 avåkning så kräningsämarstaget blev 
krokigt, SS 6 bult till växelstaget. Här bröt Per Allo med Kristoffer Gustavsson på SS 6. Här bröt Kartläsaren Tommy Ringbom med 
Henric Jacobsson på SS 4 efter en rullning.



Per och Kristoffer på SS 4                                 Tommy och Henric på SS 4 rullar lite längre bort.

Tuffa villkor i Gotlandsrally 
Bara hälften av de lokala åkarna tog sig i mål i rally Gotland.
SMK Vingåkers Nils Larsson behövde en halvtimme mer än segraren Björn Adolfsson från KK, för att ta sig i mål i rallyt Gotland. 
Men näst sist av de 107 som fullföljde var ändå en prestation.
– Det var oerhört tuffa förhållanden, säger Olle Erixon som satt bredvid Niklas Solenö i KMK-ekipaget i trimmade tvåhjulsdrivna 
klassen.
Nästan samtidigt som första starten gick på fredagskvällen kom regnet.
– Det blev snorhalt på kalkvägarna, säger Olle Erixon.
Knappast någon av förarna klarade sig undan misstag. Men för vissa blev det tuffare.
– SMK:s Oskar Larsson drabbades av ett växellåderas i klassen Volvo original cup, men fick låna en ny av KMK:s Per Allo. De fick 
tillbringa några timmar i hällregnet under natten för att byta. De fick igång bilen – bara för att drabbas av generatorfel under lörda-
gen och bryta. Det blev en verklig otursresa för dem, säger Olle Erixon.
Andra åkare klarade sig bättre över de åtta sträckorna på tillsammans ungefär tio mil specialsträckor.
– KMK:s Marcus Gerdåker var den av oss som åkte bäst. Han blev 16:e i klassen fyrhjulsdrivet och 23:a totalt, säger Olle Erixon.
Han och Niklas Solenö blev tolva i sin klass, B-förare 2WD occh 52:a totalt.
– Nu kan vi lita på bilen som hållit två tävlingar i rad och vi kan bygga fart för framtiden, säger Olle.
Bäst av alla lyckades ändå Flens Christer Johansson i stolen bredvid Eskilstunas Johan Rudengren. Ekipaget blev tvåa totalt, slagna 
med åtta sekunder av Björn Adolfsson, KAK. Men för alla tog rallyt slut mycket tidigare. Framvagnen stoppade Per Allo. Genera-
torn la av för Oskar Larsson och Joel Bergqvist, KMK, bröt på sista sträckan. KMK:s Christer Carlsson läste kartan åt Kjell Sand-
berg, men redan efter första sträckan lyste alla lampor på instrumentpanelen rött och det var bara att bryta.
 
VIOLENRALLYT FLEN 2 MAJ
Det var en tävling som var onotad och ingick bland Klassikerna och det kom 91 stycken och var 54 stycken Appendix K bilar och 
dom hade 6 sträckor. I Klass 8 H1 – 75 var dom 15 stycken och här vann Gunnar Fredriksson med Magnus Nilsson klassen med 17,2 
sekunder och dom blev 10:a totalt och 5:a totalt i Appendix K. I B-förare Gr N 0-1400 cc var Emil Carlsson med Per Carlsson ensam 
i klassen och han tappade ca 2,30 minuter på SS 6.
Väntar på start SS 6. En bult till en bärarm är av så det blir till att glida i mål, förhoppningsvis. Skit..  Bra att vara ensam i klassen då 
vinner man om man tar sig till mål! kom enda fram med korden framme på framdäcken Emil Carlsson.
I A-förare 2WD var dom 11 stycken och här åkte Kartläsaren Fredrik Karlsson med Casper Uddberg Gnesta och dom bröt på SS 
1 med bakaxelras. I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 3 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Lundqvist med Niklas 
Landin Flen och dom blev 3:a och var 2,03,8 minuter efter. Här åkte Mikael Gustavsson med Mikael Brink Föråkare men dom bröt 
på SS 1 när bränslepumpen gav upp.

MAJPOKALEN NORRKÖPING 9 MAJ
Det var en deltävling i 1300 Rallycup och dom hade 5 sträckor och det kom 97 stycken. I 1300 Rallycupen var dom 17 stycken 
och här vann Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika med 2,5 sekunder över Emil Carlsson med Tobias Abra-
hamsson GRATTIS till första uppklassningspoängen. Här bröt Thobias Wahlström med Magnus Johansson efter SS 1 med trasig 
stötdämpare bak.

Hej! Nu har gruspremiären dragit igång och Maj pokalen i Norrköping stod på chemat. 5 ss skulle köras och 1 ss 2 gånger, den 
första och sista. Bilen va skodd med 10 och 12 åriga gamla gullabo däck, så lite pirrigt va de inför dagen och första sträckan. Skulle 
dom hålla för de första, torrsprickorna lyste ju inte med sin frånvaro kan ja säga. Vi drog i väg på första sträckan och känslan i bilen 
med däcken va riktigt bra och vi va till förvåningen snabbast på första. Vi skulle köra 3 sträckor innan servicen så de va bara och 
brumma vidare på dom andra 2. Ss3 va en himla kul sträcka som va mycke krokigare och lurigare än 1 an och 2an va riktigt kul och 
Mange och ja log nog hela transporten in till servicen. Vid servicen väntande bror och lille bror sonen Sebastian på 7 år. Vi bytte 
framdäcken och fyllde på lite bensin. Som alltid på servicen så va de en härlig stämning bland 1300 gänget. Vi drog iväg igen sen 
och körde ss 4 som va 1,2 mil lång. Vi klara av den fint trots den mycket luriga mål svängen som många andra bilar fick problem 
i. Som alltid nästan i denna klass är de stenhårt om den som snabbast, ja tror vi leder med 1.4 sekunder säger Magnus inför sista 
sträckan. Vi kör som vi gjort sa ja till han. Vi drog i väg och 700 meter in på sträckan som nu va bra dålig och uppkört, slår vi i en 
grop så trodde inte ett framhjul skulle sitta kvar. Men inget hände mer är hasplåtsfästet böjde sig. Så vi körde på där i spåren och de 
hoppa och for åt alla håll. Vi kom i mål och va dryga sekunden före Emil som flåsade oss i nacken. Så vi lyckades vinna denna gång 
i detta geting bo. Nu lagar vi lite och ser fram mot Karlstad den 30maj som är nästa cup tävling. Tack alla för en jätte kul helg som 
vanligt med 1300 gänget. Mvh Jan Erik Eriksson Magnus Nilsson.



 I 4WD klassen var dom 5 stycken och här kom Kartläsaren Christer Carlsson med Daniel Lundberg Skepptuna och dom blev 2:a 
och var 36,4 sekunder efter.

Då var det äntligen dags för Daniel o åka rally igen. Var ju exakt 1 år sen vi åkte på Gotland och bröt efter 4 km. Dagens tävling in-
nehöll 5 sträckor varav 1 ss åkte vi 2ggr. 
Vi öppnade lugnt o fint, känna sig fram lite
Ända problemet här var att displayen varna för varm motor en gång. Ss2 var snabb o vi blev bättre här med broms punkterna mm. 
Ss3 gick bra o nu dags för service. Ss4 var tävlingens längsta sträcka på 12,5 km, här var de som i gamla dar när vi åkte, bra attack o 
allt stämde kanon, men 4 km från mål  så fick vi slå av på tempot, displayen varna för varm motor igen, vi prova på o åka typ 1 km 
till för att se, men sen börja motorn bli lite trött, bara slå av o puttra till mål. Tog en diskussion hur vi skulle göra, men vi ville i mål 
så vi åkte sista sträckan i lagom fart. Dagens resultat hade blivit betydligt bättre utan motor strulet, men vi blev 2a i klassen och 5a 
totalt i tävlingen. 
Farten blev bättre under dagen så de de blir bra med mer tävlingar framöver.
Stort tack till Martin o Fredrik för toppen service och till Carl-Johan o Hampus för mark servicen o supporten under dagen.

Tack för ordet / Christer Carlsson
Stand in Codriver Daniel Lundberg 
www.lrsevent.se

Här åkte Rickard Mossberg med Johan Karlsson föråkare och dom bröt innan SS 1.

Tjo!
Majpokalen & första grustävlingen i cupen iår, vi va riktigt taggade! 
SS1 kändes väldigt avvaktande, tiden sade detsamma, 6 sek upp till JanE.
Det va inte vad jag hade hoppats på men känslan sa detsamma så vi tog nya tag på 2:an som va lite snabbare. Nu gick det bättre, ett 
riktigt kasst vägbyte annars flöt det på, tappade ytterligare en dryg sek till JanE. 
Sträcka 3 va fantastiskt rolig, nu stämde det, vi log & va nöjda i mål. När vi sedan fick tiderna på service så synkade känslan med 
tiden o vi var snabbast med 3,3. Här visade det sig senare att vi va 8:a totalt! 
Än mer taggade rulla vi mot ss4, längst för dagen på dryga 10 km. Även här bjöds vi på kanonåka! Här va det nära en gång, tur att 
det fanns en gräsäng på yttern kan jag säga! Publiken tyckte även att det va rejält itag i sista sväng, fanns tydligen bilder på det...  
men allt gick vägen och med go attack hela sträckan lyckades vi ta en sträckseger igen 2,8 före JanE, även nu 8:a totalt! 
Nu blev det trångt innan sista sträckan, endast dryga sekunden skiljde oss åt. 
SS5 som vi även körde som SS1 va riktigt trasig, vi hade några moments även här! Vi gjorde va vi kunde men JanE visade styrka 
och tog oss med nån sek så vi slutade 2:a för dagen 2,5sek efter Ludvikaexpressen. Vi är nöjda med dagen och lär oss hela tiden. 
Vi presterade även vårt bästa totalresultat här som 11 totalt. KulRoligt! 
Tack till alla inblandade i 1300 Rallycup för återigen en kanondag! 
See ya i Karlstad! / Emil

MORGONGÅVASVÄNGEN SALA 9 MAJ
Det var första deltävlingen i 7-klubbarsserien och dom körde en sträcka två gånger och det kom 116 startande. I Gr E alla var dom 
21 stycken och det var 16 stycken C-förare. Här kom Jimmy Kullander med Micke Widell på en 10:e plats och dom var 54 sekunder 
efter och dom blev 6:a bland C-förarna och var 39,5 sekunder efter. På en 16:e plats kom Kjell Hellman med Björn Olsson och dom 
var 2,09,4 minut efter och bland C-förarna kom dom på en 12:e plats och var 1,54,1 minut efter. 

TORSDAGSRALLYT ESKILSTUNA 14 MAJ
Det var andra deltävlingen i Eskilstunas sprintcup och det kom 126 startande och dom körde en sträcka 3 gånger och alla tider 
räknades. I A-B-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 15 stycken och här kom Joel Bergqvist med John Bergqvist på en 7:e plats 
dom var 9,6 sekunder efter. I B-förare 2WD var dom 20 stycken och här kom Niklas Solenö med Fanny Eklöf på en 9:e plats dom var 
17,4 sekunder efter. 
På en 16:e plats kom Mikael Gustavsson med Gustav Dahlqvist dom var 33,4 sekunder efter. På 17:e plats kom Kartläsaren Mikael 
Brink med Håkan Johansson Björkvik dom var 36,6 sekunder efter. I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 24 stycken och 
här kom Kartläsaren Håkan Lundqvist med Niklas Landin Flen på en 17:e plats dom var 25,3 sekunder efter. På en 20:e plats kom 
Kartläsaren Björn Olsson med Elisabet Pettersson Fagersta dom var 31 sekunder efter.



SOUTH SWEDISH RALLY KARLSKRONA 15-16 MAJ
Det var tredje deltävlingen i SM och JSM och det kom 80 startande och dom hade 10 sträckor. 3 sträckor kördes på fredagskvällen 
och 7 på lördagen. I Trimmat 4WD var dom 15 stycken och här kom Ulf Pettersson med Mattias Erixon Nässjö på en 7:e plats och 
dom var 2,52,4 minuter efter och dom fick 6 SM-poäng GRATTIS, och dom blev 10:a totalt. I Otrimmat 4WD var dom 11 stycken 
och här kom Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom kom på en 2:a plats och dom var 24,9 sekunder 
efter och dom fick 15 SM-poäng GRATTIS, och dom blev 4:a totalt.
Då var det dags för 3de deltävlingen i Rally SM denna gång i Karlskrona. Bilen var totaltgenom gången innan start, bytt eller reno-
verat alla delar. Tävlingen innehöll 10 sträckor på ca 10 mil. Innan start så var vi fundersamma på vilka däck vi skulle åka på. Finns 
2 sorter ett mjukt o ett hårt Pirelli däck. Vi valde att märka in 8 st mjuka däck och använda i tävlingen. 
Fredagen innehöll 3 sträckor. Vi var laddade till tusen. Drog i väg på ss1 och kände ganska omgående att nåt inte var rätt, fick inte 
bilen dit vi ville, sladda mkt i kurvorna mm. Vi visste inte vad felet var heller direkt. Åkte dom 2 sista sträckorna och gjorde så gott 
vi kunde. Nu var det inte glada miner i teamet. Däcken var för mjuka. Dom tog slut på den asfaltsbiten som var på ss2. Men de 
måste vara nåt mer. Vi låg 7a i klassen 36 sek efter. 
Nu var det en ny dag o vi skulle prova hårt för att jaga i kapp. På morgonservicen så lufta grabbarna diffsystemet, då kom de ut 
luftbubblor. Dom bubblorna gör att diffarna får ett eget liv, de som gjort fredagens sträckor till ett helvete. 
De var 2 sträckor nu direkt. Vi slog till med klassens snabbaste tid o 3de totalt på första och klättra 2 placeringar direkt i klassen. 
Sen likadant på andra. Nu var de som vanligt. Samma goda känsla o feeling i bilen som vi brukar ha.
Vi körde i samma fart o fina känsla på ss 6 o ss7. Servicen inför dom 3 sista sträckorna så var de inte bra med däcken. Fick ta dom 
finaste däcken o göra de bästa av läget. Justera stötdämparna lite för att kompensera däcken. Inför sista sträckan låg vi 1sekund från 
andra platsen. De blev en rejäl satsning på sträckan och när vi kom i mål så var det spännande.  Helt otroligt blev de. Vi blev 2a i 
klassen med 0.8 sek marginal till 3an. 

Ett mycket stort tack till Anton,Oscar och Mats för den fenomenala servicen o supporten. Utan er inget rally grabbar.

Tack till Pirelli för supporten o samarbetet.
Summering av helgen: Det blev hur bra som helst till slut. 15 nya SM poäng. 12 poäng för placering och 3 poäng för seger på sista 
sträckan.

De här var den jobbigaste tävlingen i mitt liv, var förkyld,hostig o lite febrig hela tiden. Natten mot lördagen förlora vår rallykollega 
o kompis Pelle Sääv kampen mot cancern. 
Pelle ladda alltid för fullt i skogen o bjöd på show. År 2001 åkte ja med Pelle, så ja har fått upplevt framfarten i högerstolen. Vila i 
frid.
Tack för ordet.
Codriver Christer Carlsson 
Niklas Hägg Motorsport

KENT STIGS MEMOIEL IGELFORS 16 MAJ
Det är en motormarknad i Igelfors och då körs det en rallytävling
 med Historiska rallybilar och det kom 25 stycken och dom hade
 6 sträckor och i Klass 8 var dom 11 stycken och här åkte 
Gunnar Fredriksson med Magnus Nilsson och dom vann klassen 
med 19,8 sekunder och dom blev 2:a totalt.

NYBYRUNDAN ÄRLA 23 MAJ
Det var andra deltävlingen i 7 – klubbars serien och det kom 73 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger. I A-förare 2 WD var 
dom 13 stycken och här åkte Kartläsaren Fredrik Karlsson med Casper Uddgren Gnesta och dom blev 7:a och var 45,2 sekunder 
efter. I Grupp E var dom 11 stycken och här kom Jimmy Kullander med Micke Widell på en 2:a plats och dom var 13,2 sekunder eft-
er, GRATTIS till fjärde uppklassningenspoängen. På en 10:e plats kom Kjell Hellman med Sofia Eng Ydre och dom 1,28 minut efter.

GÖTNERUNDAN GÖTNE 23 MAJ
Det var en tävling med 159 stycken och dom hade 4 sträckor. I B-förare VOC var dom 16 stycken och här kom Per Allo med 
Kristoffer Gustavsson på en 9:e plats och dom var 1,14,8 minut efter, men då har dom fått 10 sekunder för tjuvstart. Här åkte Niklas 
Solenö med Olle Erixon föråkare.

RALLY KARLSTAD 30 MAJ
Det var andra deltävlingen i svenska Rally Cupen plus en deltävling i 1300 Rally cup och det kom 212 startande och dom hade  7 
sträckor I 1300 Rallycup var dom 16 stycken och här vann Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson klassen med 2 sekunder GRAT-
TIS till andra uppklassningspoängen. På 2:a plats kom Karläsaren Magnus Nilsson med Jan – Erik Eriksson Ludvika dom var 2 
sekunder efter. På en 6:e plats kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson dom var 57,4 sekunder efter.
Jaha då har vi avverkat deltävling 3 då.
Det ryktades om snabba vägar i Karlstad, det såg vi fram emot då jag gillar när det löper på. 



Regn sas det och det blev det till o från hela dagen, men som sagt vi har ju tak och vindrutetorkare, inga problem! 
Vi kom igång skapligt på ss1 folkracebanan, men ss2 va vi inte det minsta nöjda med. Jag fick inte in i skallen vad Tobbe läste och 
han va missnöjd också. Trodde vi skulle tappa mycket tid men va bara 1 sek efter JanE. 
Vi la om lite taktik och fokuserade på nästa sträcka 3. Här stämde det verkligen för oss, bra tryck i körningen och Tobbe läste 
klockrent, sträckseger blev det!
Lite service sen vidare. 
SS4 gick även den mycket bra och vi lyckades vinna även denna. Nu ledde vi med ca 6 sekunder. 
SS5 gick också bra, tappade lite men endast nån sek till JanE. 
SS6, sista riktiga skogssträckan bjöd på lite annan karaktär, svängde mer och lite lösare underlag.
Vi var inte helt till freds efter sträckan, tog i lite för hårt så det sladdade lite för mycket.
Tappade 4 sek till JanE och 2 till Fräsen. 
Nu blev det onödigt spännande inför avslutande ss7 som va folkracebanan igen.
1,6 sek ner till JanE ! 
Svårt läge, måste åka fullt men inge utrymme för tillbud alls...
Men vi lyckades knyta ihop säcken och ta en delad sträckseger med mästerOla. Riktigt kul! 
Fantastiskt att det är sån fajt i cupen, nu vann Jag & Tobbe 2 sek före JanE & Mange och i Norrköping va det tvärtom. 
Hoj  Emil Motorsport.

Halloj!
Då skulle vi brumma lite rally igen, denna gång stod Karlstad för arrangemanget.
Starten var kl 09.00 på morgon, så vi drog ner dit på fredag kväll redan för och besikta, lång kö och väntan blev det. Men allt gick 
fin fint.
Frusna blev vi, så vi kröp ner i bubbelpoolen på hotell Gustaf Fröding där vi sov över.
Hotellfrulle och iväg till Kalvholmen där starten var belägen för dagen.

SS1 Folkracebanan, vi pumpa upp Gullabodäcken till 3kilo och sen drog vi iväg. Fästet blev ju därefter, men var ju bara och styra 
lite mera på ratten och åka till målet. Tiden kanske blev blygsam men vad gjorde det, vi hade ju kul och tävlingen var igång.
Lite service och bror Johan skruvar på andra Gullabodäck med mindre luft i.
SS2 En kul sträcka och Magnus leverera härliga noter som vanligt. Vi fick veta att vi hade en bra tid och de är ju alltid kul.
SS3 Här va de betydligt snabbare väg, nu när regnet hade ökat lite mera, så blev vägbytena på asfalten lite spännande.
Målgången var framflyttat något sa dom i starten, den blev spännande värre då det saknades not just där, men gick ju bra med 
bredsladd ha ha.
Lite service nu och några liter bensin.
SS4 Ännu en snabb sträcka som gick utan problem.
SS5 Här fick vi veta att dom flyttat målet något, men det skulle inte svänga något. Jo hej du, kommer in på 5ans växel och ser mål-
skyltarna, men det svänger efter målet. Så det var bara till och dreva ner ett steg och vrida upp bilen på tvären och försöka rädda en 
dikeskörning. Nu gick det vägen men onödigt spännande.
SS6 Nu blev de en annan karaktär på väg och underlag,rolig väg med några asfalts inslag. Inga större överraskningar på denna nu.
SS7 nu och det var samma som ss1. Vi hade nu inte lika mycket luft i däcken, så vi åkte 1 sekund fortare än första vändan.Vi kom i 
mål denna dag med ett stort leende och slutar på en andra plats. 
2 sekunder efter vinnaren Emil. Rätt fantastiskt att de skiljer så lite. Kör en hel 
dag 7 stäckor och de är typ 2 billängder som skiljer. Tror inte jag skulle kunna 
köra till jobbet 2 gånger och vara inom den tidsramen. Så himla kul detta gäng 
vi är i 1300 rallycup. Nu laddar vi om till Kopparberg som är vår nästa tävling.
mvh Jan E med Kl Magnus Nilsson

I A-förare 4 WD var dom 14 stycken och här bröt Marcus Gerdåker med 
Mathias Johnsson på SS 6 efter en av åkning där dom slog av länkarmen plus att 
dom har åkt av på SS 3 en gång.

Marcus på SS 3.
Sammanfattningsvis från Rally Karlstad var att tyvärr så höll det inte hela vägen utan dem här stenarna satte stopp för oss i slutet på 
SS6.
Det var en rolig tävling med riktigt fina och snabba vägar. Vi startade dagen på bästa tänkbara sätt med 4e snabbaste tid totalt på 
SS1, 2,5 sekunder efter ettan Mats Jonsson.
Vi hade en bra känsla i bilen och var riktigt taggade på att fortsätta. SS2 gick lite sämre än förväntat och vi tappade lite tid och med 
en avåkning på SS3 där vi var cm från att rulla så tappade vi ytterligare tid och plats om toppen var borta men vi var ändå med i 
tävlingen. SS 4 rullade på som vanligt men vi kände att det fanns mycket mer att ge så vi bestämde oss på servicen att nu måste vi 
öka och köra på hårdare. Med en riktigt bra på SS 6 med full attack 



Sammanfattningsvis från Rally Karlstad var att tyvärr så höll det inte hela vägen utan dem här stenarna satte stopp för oss i slutet på 
SS6.
Det var en rolig tävling med riktigt fina och snabba vägar. Vi startade dagen på bästa tänkbara sätt med 4e snabbaste tid totalt på 
SS1, 2,5 sekunder efter ettan Mats Jonsson.
Vi hade en bra känsla i bilen och var riktigt taggade på att fortsätta. SS2 gick lite sämre än förväntat och vi tappade lite tid och med 
en avåkning på SS3 där vi var cm från att rulla så tappade vi ytterligare tid och plats om toppen var borta men vi var ändå med i 
tävlingen. SS 4 rullade på som vanligt men vi kände att det fanns mycket mer att ge så vi bestämde oss på servicen att nu måste vi 
öka och köra på hårdare. Med en riktigt bra på SS 6 med full attack och ”militäsiska” 
noter så stoppades vi tyvärr av att vi gled ut lite för långt i en höger och slog sönder 
vänster fram av ett par stora stenar, 800 meter ifrån mål så fick vi kasta in handuken. 
Så tyvärr så bröt vi Rally Karlstad men mer och mer så börjar tempot ökas i bilen och 
vi har en bra känsla inför fortsatt är och de fanns mycket mer att ge. Nu har vi några 
timmar i garaget att fixa ihop bilen men snart är vi ute i skogen igen Marcus Gerdåker.
I A-förare 2 WD var dom 41 stycken och här kom Kartläsaren Niclas Carlsson med Ola Axelsson på en 2:a plats dom var 14,5 
sekunder efter, plus att dom vart 7:a totalt. I B-förare 2 WD var dom 25 stycken och här kom Niklas Solenö med Olle Erixon på en 
9:e plats dom var 56,2 sekunder efter. I A-B-förare VOC var dom 19 stycken och här kom Per Allo med Lucas Karlsson Gnesta på 
en 5:e plats dom var 24,1 sekund efter.

Rapport – Rally Karlstad 30/5
Postat 31 maj, 2015 av Bierally 

Solen skiner inte alltid i Karlstad
I lördags (30/5) Kördes Rally Karlstad i värmlandsskogarna.
Vi gick ut som sjunde bil i 24 i klassen, med startnummer 125 på bilen.
Vädret var sämsta möjliga med spöregn och snålblåst hela dagen.
Sju sträckor skulle köras varav en var folkracebanan som skulle köras två gånger. 
Första sträckan, alltså folkracebanan gick stadigt och enligt planerna.
Snabb service och byte till nya framdäck inför de följande ”riktiga” sträckorna i skogen.
Väl i skogen flöt sträcka två på fint med godkänd tid.
Sträcka tre var dryga 12 kilometer och blev lite av dagens höjdpunkt med riktigt bra tempo hela sträckan och en riktig kris.
En skarp vänster runt en lada slutade med rejält tröskelhäng och grus upp till rutan.
Vår duktige servicekille Andreas hade den här gången hjälp av Niklas sambo fanny samt Olles sambo Josefine.
Även sträcka fyra gick riktigt bra med klart konkurrenskraftig tid.
Vid den här tidpunkten på rallyt låg vi på en fjärdeplats i klassen.
Snabb service innan sträcka fem som blev lite av ett plattfall.
Start och mål hade blivit framflyttat så noterna stämde inte för fem öre vilket gjorde att vi åkte två tredjedelar utan noter.
Till slut lyckades jag hitta till rätta i nothäftet men när inte heller målet låg där det skulle enligt nothäftet så blev även tiden lite av 
en bedrövelse.
Sträcka sex gick precis som sträcka tre och fyra riktigt bra, sånär som på ett stopp i ett vägbyte som tyvärr kostade cirka 20 
sekunder.
Dagens sista sträcka var Kalvholmens folkracebana än en gång.
Lite väl optimistiskt blev det dessvärre en smärre avåkning som även här
 kostade lite onödig tid.
Väl i mål var det blandade känslor med tanke på den bra känslan vi hade 
efter halva rallyt.Utan misstagen vi gjorde hade vi utan tvekan kunnat hålla 
vår fjärdeplats vilket näst intill hade klassats som seger för vår del.
Resultatet blev till slut en nionde plats i klassen vilket trots allt får klassas 
som godkänt med tanke på antal startande i klassen. Nästa planerade rally 
är i Växjö den 14 juni, då skall tävlingen Dackefejden köras.
Jag bifogar även en bild från vår kris på sträcka tre.

MIDSOMMARDANSEN LJUNGBY 30 MAJ
Det kom 157 startande och dom hade 6 sträckor och i A-förare 2 WD
 var dom 30 stycken och här kom Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med 
Pierre Fransson Vimmerby på en 5:e plats dom var 16,8 sekunder efter och
 dom var 9:a totalt.Vi blev femma i Ljungbys tävling midsommardansen 
idag, var nöjda väldigt svårkört så vi får väl vara! 
Bilen går riktigt bra nu igen i alla fall 



STEFANS MINNE SÖDERÖGRUSGROP 30 MAJ
Det var en RS-tävling i Östgötaserien och det kom 79 stycken och dom hade 4 sträckor. I C-förare Grupp E var dom 15 stycken och 
här kom Jimmy Kullander med Bo Gustavsson Björkvik på en 7:e plats dom var 29,6 sekunder efter. På en 12:e plats kom Kjell Hell-
man med Sofia Eng Ydre dom var 58,1 sekund efter. I Appendix K var dom 7 stycken och här kom Anders ”Munken” Jansson med 
Åke Andersson på en 6:e plats dom var 1,41,8 minut efter.
Tävlingen i går var riktigt tuff och lerig och blöt. En lärdom rikare så sluta Jimmy med Bosse vid sin sida på en 7:de plats och jettan 
kommer få en ordentlig genom gång och skobyte inför kommande tävlingar.
Kjell med Sofia Eng gick ut med en bra start men tappade mycket på två sista ss:en i lera och sten, även de med fler lärdomar om 
hur skogen kan bete sig. 
Ligan laddar nu om och nästa rally kommer ske i Östgöta rallysprint cup samt i Nyköping då 7-klubbars fortsätter.

HEJDESPRINTEN HEJDE 30 MAJ
Det var en deltävling i AN-Trofen och det kom 28 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid räknades. I Gr F var 
dom 4 stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland på en 4:e plats dom var 3,3 sekund efter.

KOPPARSVÄNGEN KOPPARBERG 13 JUNI
Det var en deltävling i 1300 Rallycup och det kom 143 stycken och dom hade 3 sträckor. I 1300 rallycup var dom 11 stycken och 
här vann Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson klassen med 10,5 sekunder, GRATTIS till tredje uppkssningspoängen.
Här kommer en sammanfattning av gårdagens tävling, Kopparsvängen.
Tobbe och jag var som vanligt ruggigt sugna på att åka åka rallybil! Vi har vart tröga i starten till och från så vi va lite nervösa inför 
ss 1 som mätte hela 20km. Här kan man tappa massor med tid om man inte är på tå.
Det pratades om snabba vägar även denna helg o det har visat sig passa mig.
Vi gick ut som första tävlingsbil efter föråkarna med nr 2.
SS1 var fantastiskt rolig och vi hade ett klockrent samarbete i hytten, en liten kris i slutet av sträckan men det räddade vi upp. 

Nöjda med körningen rullade vi till service.
Nu jämförde vi tiderna och visade sig att vi var 1:a, 6 sek före JanE o Mange. Skönt när känslan o klockan synkar! 
Senare visade sig att Roger o Sandra gjort en kanonkörning och satte en tid 2sek efter oss. 
Ss 2, snabb sträcka även den, 9 km lång.
Kändes bra här oxå men gjorde några misstag, lyckades vinna sträckan endast 0,4 sek före Fräsen. 
Ss3 visade sig skulle bli väldigt spännande, det var en väg som var nygrusad med ganska grovt material på12 km.
Jag gjorde va jag kunde men va överallt o körde, kändes som man bara rullade uppe på vägen, inget fäste alls.
Vi va osäker hur det gått vid mål för känslan var bedrövlig. Tobbe och jag blev väldigt förvånade när vi vunnit även sista sträckan, 
med 3,4 sek till Fräsen o Pelle. 
Va kan vi säga mer än att vi har haft en fantastisk dag, hur kul som helst!
Tobbe leverade kartan föredömligt och jag styrde så fort jag kunde. 
Att åka hem med maximala 45 poäng och ytterligare några pinnars marginal till 2:an i totalen är aldrig fel! 
KulRoligt! 
2:a blev JanE o Mange på exakt samma tid som Fräsen o Pelle, då avgjorde ss1, otroligt jämt! Hoj / Emil 
 På 2:a plats kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan – Erik Eriksson Ludvika,

Jaha Kopparbergssvängen avklarad. 
FM och 1300 rallycups tävling stod på schemat för dagen.
3sträckor på 4,3 mil skulle det brummas på.
Första sträckan var över 2 mil lång och var något å bita i på en gång.
Mangnus och jag var upplagda för en kul och spännande dag vilket de blev å.
Vi drog iväg på första och fick till en bra körning på den rätt snabba sträckan.Mina 12 år gammla gullabodäck så vart väl fästet inte 
det optimala efter 1,3 mil,men det gick fin fint för det.
Lite service nu som Stefan Sollenfelt fixa galant.
SS2 nu då. Var en 9 kilometer lång sträcka, som delvis gick efter en gammal järnvägsbank. Ett spegelglas gick åt här i en chickan på 
ett asfalts parti, men flöt på fint annars.
Servicförbud nu så det var bara och brumma vidare till ss3.
Här var det mycket rullgrus och en snabb sträcka,vi tog oss i mål på denna å och vi brumma ner till slutmålet.I slutmålet fick vi 
veta att vi hade exakt samma tid som Fräsen. Men vi var lite snabbare på första sträckan så vi blev 2a efter Emil Carlsson denna 
gång.
Nu laddar vi för Slotssprinten i Katrineholm som står för dörren härnäst..Tack alla för en härlig helg. MVH Jan Erik 
 och här bröt Thobias Wahlström med Magnus Johansson på SS 1 med tekniska problem. 



Hej 
Vad ska vi säga om Kopparsvängen, 7,7 km rally för 2500:- INTE mycket rally för pengarna  
Vi hade förhoppningar om att få köra en hel tävling utan problem och på tort underlag. (Det har inte hänt sedan vi köpte bilen) 
Men denna säsong så vill det sig inte. Som sagt efter 7,7 km så började bilen gå orent och vi parkerade. Orsak vet vi inte ännu. Vi 
får hoppas att vi får ihop det tills Slottsprinten, samt att vi då får åka en hel tävling utan problem. Skulle vara en skön känsla! 
MVH Magnus 

I Klass 8 H1 -75 var dom 11 stycken och här kom Gunnar Fredriksson med Åke Andersson på en 2:a plats dom var 32,9 sekunder 
efter.
Citat ur Nät kuriren söndag 14 juni

Carlsson kvar i toppen 
Rally KMK:s Emil Carlsson och hans kartläsare fortsätter att åka bra i 1300 Rallycup.
Den här gången vann de Kopparsvängen i Kopparberg. Det var deltävling 4 i 1300 Rallycup. Tävlingen bestod av tre långa sträckor 
med snabb karaktär. KMK-ekipaget kom igång riktigt bra. 
– Det blev sträckseger direkt efter ett bra samarbete i bilen och bra tryck i körningen, säger Emil Carlsson.
Sträcka två löpte på bra även den och ytterligare en sträckseger var ett faktum efter snabb och stabil körning. Av bara farten vann 
de även den svårtkörda avslutande sträckan som innehöll en hel del rullgrus. 
Full pott för ekipaget och maximala 45 poäng gör att de drygar ut försprånget i totaltabellen. 
Magnus Nilsson KMK, kartläsare till Jan Erik Eriksson Ludvika kom tvåa efter Carlsson/Abrahamsson. Tobias Wahlström/Magnus 
Johansson Katrineholms MK tvingades bryta på första sträckan med tekniska problem.
 
DACKEFEJDEN LESSEBO 13 JUNI
Det var en deltävling i VOC-serien och Sydsvenskan och det kom 202 startande och dom hade 5 sträckor. I A-förare 2WD var 
dom 35 startande och här kom Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby på en 2:a plats och dom var 
2,5 sekunder efter och dom blev 5:a totalt. I B-förare 2WD var dom 21 stycken och här kom Kartläsaren Sven Karlsson med Johan 
Östlund Flen på en 9:e plats dom var 2,15,3 minuter efter. Här bröt Niklas Solenö med Olle Erixon efter SS 4 med bromsproblem. I 
B-förare VOC var dom 28 stycken och här kom Per Allo med Dennis Askling Hallsberg på en 4:e plats dom var 28,3 sekunder efter.
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Misslyckat genrep i söder!
Vi hade som plan att åka ner till Växjö för att samla rutin och bygga tempo inför besöket i Skillingaryd den 27 Juni som står som 
arrangör för den tredje deltävlingen av Svenska Rallycupen när vi idag startade sträcka ett på Dackefejden 2015.
Äventyret började på fredagskvällen med resa ner mot Växjö och övernattning hos rallyfamiljen Jonasson som var vänliga nog att 
bädda sköna sängar åt oss allihop.
Klockan ringde 07.00 imorse och vädret var 100% sol.
Vi rullade iväg till anmälan samt besiktning för att sedan resa tält och ladda inför de fem sträckor som skulle köras under dagen.
Sträcka ett bjöd på 12 km berg & dalbana med noter som enligt oss inte alls stämde överens med vägen.
När man åker rally så är noterna oftast skrivna av en man vid namn Gunnar Barth, men i södra Sverige skrivs noterna ibland av 
Anders Martinsson.
Denna tävling var noterna skrivna av den sistnämnda vilket var väldigt tydligt då han håller långt ifrån samma klass som Barth.
Noterna kändes inte konsekventa och läsningen blir lätt orytmisk.
Synd på så fina vägar.
Även sträcka två var av häftig karaktär och här flöt det också på godkänt, men långt ifrån felfritt.
Mot slutet av sträckan kändes bromsarna lite svampiga så på servicen efter sträckan luftades alla bromsar igenom ordentligt.
Servicepersonal denna gång var som många gånger förut vår eminenta Andreas.
Tillsammans med honom följde även Mattias Bäckström, tidigare crossåkare från Vingåker.
Med nyluftade bromsar rullade vi ut mot dagens kortaste sträcka på sex kilometer med planen att öka tempot.
Sträckan flöt på riktigt bra och tiden räckte till sjunde tid i klassen.
Inför sträcka fyra var stämningen i bilen riktigt bra trots den nästan 30-gradiga värmen.
Med underställ, trelagers overall och tjock hjälm på huvudet så uppskattar man inte riktigt värmen lika mycket som de som ligger 
nere på stranden en sån dag.
Men säg den glädje som varar..
Halvvägs in på den 12 kilometer långa fjärdesträckan sjunker bromspedalen i golvet inför en sväng. Helt utan broms lyckades Nik-
las rädda situationen från rullning genom att vika in bilen på insidan av svängen över ett gäng stenar.
Resterande sex kilometer åkte vi på halvfart för att ta bilen till mål.
Utan bromsar vinner man inga tävlingar så vi tog då beslutet att bryta tävlingen.
Ett riktigt tråkigt avslut på en dag som började lite trevande men som faktiskt höll på att sluta bra.
Nu återstår att felsöka bromsarna och försöka hitta orsaken till problemet.
På återhörande,



KVÄLLSRALLYT ESKILSTUNA 26 JUNI
Det var andra deltävlingen i Eskilstunas sprint cup och det kom 89 startande och dom körde 1 sträcka 2 gånger .I Grupp E var dom 
17 stycken 3 A-förare, 4 B-förare och 10 C-förare. På en 5:e plats kom Rickard Mossberg med Fredrik Landen dom var 10,2 sekunder 
efter och 2:a bland A-förarna. På en 7:e plats kom Johan Karlsson med Mats Eliasson dom var 14,8 sekunder efter och blev 3:a bland 
C-förarna och var 6,7 sekunder efter. På en 11:e plats kom Jonna Olsson med Jimmy Kullander dom var 24,7 sekunder efter och blev 
6:a bland C-förarna 16,6 sekunder efter. På 14:e plats kom Kjell Hellman han var 33,8 sekunder efter och blev 7:a bland C-förarna 
25,7 sekunder efter. I A-förare 2 WD var dom 10 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta på en 4:e 
plats dom var 6 sekunder efter. I B-förare 2 WD var dom 10 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 9:e 
plats dom var 22,2 sekunder efter. I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 18 stycken och här kom Kartläsaren Björn Olsson 
med Elisabet Pettersson Fagersta på en 15:e plats dom var 19,6 sekunder efter.

SKILLING 500 KLEVAHULT 27 JUNI
Det var en deltävling i Svenska Rally cupen och det kom 182 startande och dom
 hade 5 sträckor. I A-förare 4 WD var dom 17 stycken och här bröt 
Marcus Gerdåker med Mathias Johansson på SS 1.
Då var det över. Bryter efter SS1 pga oljelekage som kan resultera i en motorbrand igen
 så vi tar beslutet att inte chansa och kastar in handuken. Så sjukt tråkigt med tanke på hur 
rolig sträcka 1 var men nu måste vi hem och fixa felet och sen kommer vi igen!
I B-förare VOC var dom 20 stycken och här kom Per Allo med Lars Olsson SMK Vingåker
 och dom kom på en 5:e plats och var 22,1 sekunder efter.

VREDASPRINTEN HUDIKSVALL 27 JUNI
 Det kom 49 stycken till start och här vann Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg 
Hudiksvall och dom vann totalt med 24,7 sekunder GRATTIS.

Tävlingen innehöll 1 sträcka på 4.5 km vi åkte 2gånger. Vi tog denna tävling som test o lite uppvärmning inför slottsprinten. Vi åkte 
samma sträcka i fjol, och efter varv 1 hade vi åkt 1.3 sek fortare än då. Känslan o bilen kändes mkt bra. Inför varv 2 prova vi ett an-
nat diffprogram b la. Denna gång åkte vi 1.1 sek bättre än första varvet. Det blev en dag som vi hade hoppats på. Allt funka som de 
skulle, däck mm  o vi fick bort lite rattrost. 
Nästa race Slottssprinten för oss då.

Mvh Christer Carlsson Codriver Niklas Hägg Motorsport

EMANUELS MINNE KIMME BERGTÄKT 28 JUNI
Det var en deltävling i Östgöta RS-serie och det kom 45 startande och dom hade 3 sträckor och i Grupp H 2 WD framhjuldrivet 
var dom 9 stycken och här kom Niklas Solenö med Olle Erixon på en 4:e plats dom var 12 sekunder efter. På en 6.e plats kom 
Kartläsaren Jonna Olsson med Linda Sjödin Flen dom var 38,7 sekunder efter. I Grupp E var dom 8 stycken och här kom Jimmy 
Kullander med Bo Gustavsson Björkvik på en 3:e plats och var 6,2 sekunder efter och bästa C-förare.
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Sprinttävling i Väderstad.
Den 11 Juli körs som bekant årets hemmatävling Slottssprinten med utgångspunkt vid Ericsbergs slott.
För att komma så väl förberedda som möjligt inför den tävlingen passade vi i söndags på att åka en sprinttävling i Väderstad för att 
slipa lite ytterligare på formen.
Emanuels minnestävling körs i Kimme bergtäkt, där samma sträcka körs tre gånger. 
Sträckan mätte strax över två kilometer med häftiga nivåskillnader och blandat tempo.



Vi startade med startnummer 15 av totalt 49 startande.
Vi åkte denna tävling även förra säsongen och sträckdragningen var väldigt
 lik den vi åkte då, vilket kändes som ett litet övertag. Första vändan kändes 
överlag bra sånär som på några småmissar, men det fanns goda utrymmen 
för förbättring.
Det bästa med att åka en sprint är att man som kartläsare får mer tid att
analysera körningen utmed sträckan vilket i efterhand gör det lättare att
utvärdera var det går att ta igen förlorad tid från föregående körning.
Vi var inför andra varvet överens om var det fanns mer tid att tjäna och så 
blev även fallet. Två sekunders förbättring mot första varvet. Nu fanns det 
slagläge mot tredjeplatsen i klassen. Klassuppdelningen denna gång var lite
märklig då vi som åkte framhjulsdrivna bilar åkte för oss själva och 
bakhjulsdrivna de samma. Vi låg inför sista vändan på en fjärde plats i klassen så i hopp om att bärga en pallplats byttes däcken ut 
mot ett set av mjukare gummiblandning för att kunna attackera ytterligare. Det visade sig bli ett byte som i tid räknat räckte till en 
liten förbättring, däremot inte placeringsmässigt då bilen på tredjeplats inför sista omgången stod för dagens fantomkörning och 
istället för att tappa tid till på oss, lyckades knipa en andraplats i klassen med dagens snabbaste tid.
Resultatet blev alltså en fjärdeplats i klassen och en slutlig sjundeplats totalt. Fartmässigt kändes det bra hela dagen och även om vi 
hade hoppats på en bättre placering i resultatlistan så är känslan i bilen inför slottssprinten riktigt bra och vi skall göra vårt yttersta 
för att prestera bästa möjliga om två veckor!
På återhörande,
Olle Erixon, kartläsare  

GÄSTABUDSTROFEN VRENA 4 JULI
Det var en deltävling i VOC-serien och det kom 108 startande och dom hade 6 
sträckor. I B-förare VOC var dom 13 stycken och här kom Per Allo med 
Kristoffer Gustavsson på en 3:e plats och dom var 28,2 sekunder efter.

På en 8.e plats kom Joel Bergqvist med 
John Bergqvist dom var 1,39,4 minut efter 
men då har dom åkt av en gång på SS 1.

 I A-förare 2WD var dom 11 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta och dom vann med 31,5 
sekunder och blev 2:a totalt GRATTIS. I Gr E var dom 13 stycken och här kom Richard Mossberg med Johan Karlsson på en 2:a plats 
dom var 54,7 sekunder efter. I B-förare Gr F och 1300 rally cup var Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson ensamma i klassen och 
tog sig i mål på en 22:a plats totalt.
Imål på gästabudstrofe'n! Nöjd med körningen och noter! Körde ikapp två bilar på ss4 så totalttiden drog iväg lite.. Ensam i klassen 
så det blev seger 💪 Bra dag och perfekt genomkörare inför slottssprinten! See ya!

NYCKELJAKTEN BJÖRKVIKS RING 5 JULI
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och dom hade 4 sträckor och 2 av dom var asfalt och det kom 60 startande. I Gr E var 
dom 10 stycken och här vann Jimmy Kullander med Micke Widell med 4,4 sekunder GRATTIS till sjätte uppklassningspoängen. På 
5:e plats kom Johan Karlsson med Tobias Rydberg Norrköping dom var 27 sekunder efter. På 9:e plats kom Jonna Olsson med Frans 
Harren – Söderbäck Nyköping dom var 2,21 minuter efter.

 Jonna Olsson· 
Då va vi i mål. Grym arbete från högerstolen, tack Harrrry! !. Absolut har en fart ökning sket i skogen men tabbar mig på ss4 
asfalten och tappa fäste och bilen dör men mycke mer ladd i skogen. Så i mål är vi men bilen går inte som den ska. Får ingen kraft i 
bilen så tappa en del på de också. e ja nöjd NEJ! Men är i mål och nya tag nästa helg. Bara öka öka öka nu!!! 



Hägg hoppade längst 
 SMK Hälsinges Niklas Hägg med KMK:aren Christer Carlsson bredvid sig, satsade fullt. I över 160 knyck över krönet flög de drygt 
31 meter. Det blev vinnarhoppet i KMK:s längdhopparshow vid Ericsberg.
Hägg/Carlsson leder SM-serien. Bland de 13 konkurrenterna fanns bland annat Slottssprintens regerande mästare Kjell Sandberg. 
Rallyikonen Ola Strömberg, Nora, var där, liksom Eskilstunas rutinerade Johan Rudengren. Och så golfspelande katrineholmaren 
Anders Svanberg – med 21 i handicap och som vann sin plats i stolen bredvid Henrik Gustavsson i SMK Östgötaförarens Volvo 
940.
– Jag har aldrig åkt förut, men mekade lite åt Stefan "Stuff " Persson när han körde dragracing, sa Anders inför det första hoppet.
Då visste han inte vad som väntade, men var överraskande lugn. Det var han efter första hoppet också som mätte 22 meter.
– Jag trodde faktiskt att det skulle kännas värre, men Henke var väl 
rädd om lasten, sa han i väntan på andra hoppet.
– Då har vi en växel till. Nu stannade jag på fyran, men nästa gång 
öser vi fullt på femman över krönet, sa Henke.
Så var det tydligen många som resonerade. Ett litet försiktigt "känna 
sig för hopp" inledningsvis och sedan mera ös andra vändan.
Henke och Anders hoppade två meter längre, till storpublikens 
förtjusning. Men till Niklas Häggs 31,5 meter var det ingen som nådde.
– Det här är helhäftigt. Men det ska inte vara möjligt med min 
grupp N-bil. Jag lämnade mycket handicap till de andra, men var väl 
mest galen ikväll, sa Niklas.
Kvällens publikfavorit blev ändå smålänningen Mats Lundholm – i en 
Mercedes 190. Han flög 27 meter vilket räckte för en delad tredjeplats 
med Joachim Borg, SMK Linde. Däremellan klämde Johan Rudengren 
in sig som tvåa på 30,5 meter.
Längdhoppet blev precis den show och publikfest som initiativtagaren 
Leif Fredriksson hoppats. Ändå var det bara början på två dagars fartfest. 
Under lördagen körs nämligen Slottssprinten med fyra sträckor och 
uppehåll vid Ericsberg.
– Då ska vi visa att den här segern inte var någon tillfällighet, sa Christer 
Carlsson som då lär få mer jobb att dirigera Niklas Hägg än under fredagskvällen.

Vinnarhoppet. Niklas Hägg med kartläsaren 
Christer Karlsson från Katrineholm vann freda-
gens rallyshow vid Ericsberg i sin Mitsubishi. 

Resultat från länghoppet.
1. Niklas Hägg SMK Hälsinge Mitsubishi Lanser 9 R4    31   30     
2. Johan Rudengren Eskilstuna MK Skoda Fabia WRC            30,5 20
3. Mats Lundholm Tjust MK  Merceders Benz 190E      27    24
4. Joachim Borg SMK Linde  Skoda Octavia WRC        27    23
5. Lars Stugemo KAK  Ford Fiesta R5                  25    19
6. Henrik Gustavsson SMK Östgöta Volvo 940                         24   22
7. Kjell Sandberg Haninge MK  Toyota  Corolla WRC       24  17
8. Jukka Latvasalo Eskilstuna MK Volvo 940                      23   16
9. Mikael Gustavsson Katrineholms MK Volvo 240                      22   15
10. Jari Saarinen MSK Kvarnvingarna Ford Focus WRC              22    15
11. Ola Strömberg Nora MK  Suzuki GTI                      18    15

SLOTTSSPRINTEN KATRINEHOLM 11 JULI
Jämn kamp in på slutet vid Ericsberg 
Inför sista sträckan skilde det endast sex tiondelar mellan ledaren och tredjeplatsen. Publiken fick ett spännande avgörande i 
Slottssprinten.
Segrare i årets Slottssprint blev Ingemar Svensson, Flens MS.
– Det var väldigt tight inpå sista sträckan men det gällde att hålla huvudet kallt och inte göra några misstag, säger han.
Ingemar har de senaste åren inte åkt några skogstävlingar utan åkt sprinttävlingar. Under SM-veckan i Sundsvall tog han hem gul-
det i rallysprint. När han och hans kartläsare, Bosse Holmstrand, kom i mål hade de båda en negativ känsla i kroppen.
– Det kändes som det inte hade gått bra, men sen såg vi resultatlistan och blev jäkligt glada, säger Ingemar.
Johan Rudengren, Eskilstuna MK, ledde tävlingen från första till sista sträckan men slog i en höbal som stod som ett fartdämpande 
hinder på tredje sträckan. Bilen snurrade runt och Johan tappade där fem sekunder.
– Det är klart man är irriterad. Dels för hindret jag körde i som jag tyckte var lite dåligt markerat i noterna, dels för att jag hade för 
tidiga inbromsningar på sista sträckan som kostade mig tid, säger Rudengren.
Rudengren tappade ledningen och slutade på en tredjeplats. Tvåa kom Niklas Hägg, SMK Hälsingland, tillsammans med 
kartläsaren Christer Carlsson, från Katrinehoms motorklubb. Det var 1,2 sekunder efter segraren.
– Lite surt men vi är väldigt nöjda ändå. Vi fick för mycket sladd i sista kurvan och där tappade vi nog en sekund, säger Niklas.
– Egentligen ska vi inte kunna hänga med de andra, de har så pass mycket bättre bilar, säger  Christer.
I 1300 rallycup-klassen vann KMK-åkarna Emil Carlsson och Tobias Abrahamsson. De tog ledningen efter första sträckan och 
släppte den inte efter det
– Vi hade varit riktigt taggade för det här länge, säger Emil.



Då var vi i mål och klara med årets upplaga av Slottssprinten. Det slutade med en 7e plats i klassen och 14e totalt. Det har gått helt 
okej idag, tappade lite tid på SS1 i ett vägbyte där vi blev tvungna att backa men annars har det rullat på utan några större kriser. 
Vi är dock inte helt nöjda över resultatet då man känner att det finns mer att ge men så kan det vara ibland och idag var en sådan 
dag. Hel bil har vi och det har varit extra roligt att få tävla på hemmaplan med allt folk som hejat på oss ute i skogen så ett extra 
tack till er.

Marcus Gerdåker

På en 5:e plats kom Ulf Pettersson med Fredrik Jensen Mantorp och dom var 16,3 sekunder efter och blev 6:a totalt. På en 7:e plats 
kom Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson dom var 44,3 sekunder efter. I 2WD var dom 46 stycken 21 A-förare, 15 B-förare och 
10 C-förare. Här kom Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta på en 2:a plats dom var 14,3 sekunder efter och blev 7:a 
totalt. På 10:e plats kom Niklas Solenö med Olle Erixon dom var 35,0 sekunder efter och bland B-förarna kom dom på en 2:a plats 
och var 16,1 sekunder efter och GRATTIS till första uppklassningspoängen. På en 22:a plats kom Tobias Carneling med Gustav Hol-
mdahl Linde dom var 1,10,3 minut efter och var 15:e plats bland A-förarna. På 35:e plats kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink 
dom var 2,03,8 minut efter och dom blev 13:e B-förare och var1,44,9 efter. I Std/ Gr F VOC Gr E var dom 24 stycken 3 A-förare, 
7 B-förare och 14 C-förare. På en 11:e plats kom Joel Bergqvist med John Bergqvist dom var 54,7 sekunder efter och kom på en 6:e 
plats bland B-förarna och var 30,6 sekunder efter men på SS 3 hoppade tändkabeln av. På en 13:e plats kom Jimmy Kullander med 
Micke Widell dom var 1,02,4 minut efter och kom på en 4:e plats bland C-förarna och dom var 58,1 sekunder efter. På en 16:e plats 
kom Rasmus Carlson med Andreas Hultström Nyköping dom var 1,20,2 minut efter och dom kom på en 6:e plats bland C-förarna 
och var 1,15,9 minut efter. På en 17:e plats kom Claes Claesson med Peter Fritz Björvik dom var 1,22,1 minut efter och dom kom 
på en 7:e plats bland C-förana och var 1,17,8 minut efter. I Appendix K var dom 8 stycken och här vann Gunnar Fredriksson med 
Kurt Nensen Gnesta dom vann med 9,8 sekunder. På 8:e plats kom Anders ”Munken ” Jansson med Åke Andersson dom var 1,46,5 
minut efter. I 1300 rally cup var dom14 stycken och här vann Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson klassen med 2,5 sekund 
GRATTIS till fjärde uppklassningspoängen. På en 3:e plats kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika dom 
var 5,6 sekunder efter. På en 5:e plats kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson dom var 17,9 sekunder efter. På en 12:e plats 
kom Kristoffer Gustavsson med Jonas Sjöman Flen dom var 2,12,9 minut efter. Här åkte Jonna Olsson med Sofia Eng och Rickard 
Mossberg med Johan Karlsson Föråkare.

Hej Hej
Då var slottssprinten avklarad och spännande på många vis.
Ville testa på bilen lite, så hopptävlingen fredag kväll var ju en kul grej och en bra ide av arrangören och dra in lite pengar till can-
cerfonden.
SS1 var en snabb sträcka med ett lite lurigt vägbyte på, som vi kom lite för fort in i och resulterade i att vi stanna upp en sekund i å 
kolla in publiken lite. Men vi lyckades med en andra tid iaf på den.
ss2 nu och den längsta sträckan för dagen.
Här gasade Emil på otroligt bra som vann sträckan.Här upplevde vi att det var lite slirigt åt bakhjulen så några bredsladdar bjöd vi 
publiken på här.Lunch nu och vi bytte bakhjulen.
SS3 nu och här gick det fint förutom en liten hare som kunde mist livet, men den hann precis över vägen som tur var.
SS4 nu och den sista för dagen. en kort sträcka som hade målet alldeles intill slottet. Så här fick service och publiken se lite fart. vi 
kom i mål på denna sträcka å och slutade på en 3e plats för denna gång. Kul som alltid i detta gäng. väl mött i rallyskogen Jan E/ 
Magnus 

Emil och Tobias leder rallycupen och har nu tre segrar i rad, vad är det som gör att det går så bra?
– Det sitter i högerfoten, säger Emil och skrattar.
Jonna Eson Bråhde, Haninge MK, var en av tre tjejer som satt bakom ratten i årets tävling.
– De är lite för få tjejer här, men det är ingenting jag tänker på under tävling, jag är van att mötta grabbar, säger hon.
 
Det var årets Slottssprint vid Eriksberg som kördes över 4 sträckor och det kom 114 startande och ett stort tack till alla som ställt 
upp och jobbat med tävlingen. I 4 WD klassen var dom 17 stycken och här kom Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg på 
en 2:a plats dom var 1,2 sekunder efter. De blev en 2a plats i dag totalt i Slottssprinten,  1.2 sek från Ingemar Svensson som vann. Vi 
är nöjda med dagen, i målsvängen så gick nåt med drivningen sönder så vi fick skjuta bilen till mål. Nästa race blir SM i Askersund 
22 aug. 
Mvh Chrille Carlsson 
Codriver Niklas Hägg Motorsport 



Här följer en kort sammanfattning av våran slottssprint: 
Vi har sett fram emot denna tävling länge så vi var på gränsen till övertaggade innan start.
SS1 en sjukt snabb sträcka på knappt 3km.
Vi började med en växelmiss i starten så man fick bli lite förbannad, men sen prestera vi, inte ett avsläpp från start till ett vägbyte 
drygt 2 km in, Fränt!
Riktigt skönt att känslan och klockan synkade, 2,5 sek före 2:an JanE här. 
Vidare till ss2 fulla av självförtroende, dryga 8km med väldigt varierad karaktär skulle avverkas.
Nu gick det som i trans, i målet var Tobbe och jag lyriska!
Attack, noter, känsla och klockan allt bara stämde.
8,8 sek till 2:an, JanE återigen. 
Efter serviceuppehållet med lite översyn av Suzi och mat så rullade vi mot ss3. Allt kändes bra men jag tror ett omedvetet lugn 
smög sig på och jag var inte alls på tå vid första schikanen och gjorde en snurr. Sen tror man att man ska kunna köra in tid...
Katastrofal körning med bredsladdar o duttbroms resten av sträckan. Här tappade vi ca 2 sek till JanE men nästan 5sek till hårt 
körande Ola Strömberg! 
Nu hade vi 5sek marginal ner till Ola och beslutade att åka fort men säkert på avslutande ss4, kanske blev det för säkert...
Ola stod upp o körde och vann sträckan före JanE, vi sladdade in på 3:de tid men stod som segrare totalt med 2,5 sek till slut! 

Känns kanon att ta hem 3:de tävlingen i rad!
Nu suger vi åt oss det här och tar lite semester! 

Tack för allt stöd i skogen! 
Emil & Tobbe. 

Rapport – Slottssprinten 11/7
Postat 12 juli, 2015 av Bierally 
ÄNTLIGEN! 
Äntligen dags för årets höjdpunkt, hemmatävling!
Slottssprinten är något av en höjdpunkt för oss i Bierally då tävlingen både är ruskigt väl arrangerad men också för att den går på 
vägar runt Katrineholm med start och mål vid Ericsbergs slott.
Årets tävling innehöll fyra sträckor på totalt 2,1 mil.
Med 13 startande i vår klass, B 2WD så var målet en pallplats på dessa hemmavägar.
Bilen pryddes denna helg med startnummer 65 och vi startade som tredje bil i klassen, bakom fortåkande Mattias Hallberg och 
världens starkaste man, Magnus Samuelsson.
Det skulle visa sig bli den förstnämnda av dessa herrar som var ”mannen att slå” då han redan på första sträckan visade klass 
genom att vara snabbast.
För vår egen del började tävlingen med en lite för blyg tid på den korta första sträckan. Fem sekunder efter Hallberg.
Sträcka två var den näst intill legendariska ”knorran” utanför Katrineholm som för några år sedan fick en lite ny sträckning då nya 
förbifarten byggdes runt Katrineholm.
Denna sträcka åkte vi även under förra årets Slottssprinten, men då åt andra hållet.
Här flöt såväl körning som notläsning på lite bättre och vi lyckades även här slå till med en andra tid i klassen, sex sekunder efter 
svårslagne Hallberg.
Nu väntade service och precis som vanligt gjorde gänget här en kanoninsats med såväl bränslepåfyllning, byte av däck samt allmän 
översyn av framvagn och hjulupphängning. Tack gänget!
Med elva sekunder upp till ledande Hallberg och sju sekunder ner till trean Ekström från Gotland, bestämde vi oss påväg till 
sträcka tre att försöka fortsätta i samma tempo utan onödiga misstag eller överladd.
Detta visade sig bli en strategi som spelades väl ut då vi på sträcka tre slog till med en riktigt bra tid, endast tre sekunder efter den 
fortsatt omöjlige Hallberg.
Med endast sista sträckan kvar kändes andraplatsen ganska säker vilket medförde att tempot på sista sträckan blev något avvak-
tande då den dessutom endast var knappa tre kilometer lång med målgång på slottsområdet vid Ericsberg.
Planen gick hem och väl i mål hade vi tillsammans bärgat vår första pallplats tillsammans bortsett från sprinten i Väderstad för 
snart ett år sedan.
Vilken känsla, att inför hemmapublik få visa att tempot har ökats markant och att vi nu är att räkna med på riktigt i B 2WD.
A, B samt C 2WD var denna gången sammanslaget vilket totalt sett gav oss en tiondeplats bland alla trimmade tvåhjulsdrivna bilar.
Prisutdelning med pokal på trappen till Ericsberg slott och en placering som för oss känns som en seger efter den problemfyllda 
fjolårssäsongen.
Lördagskvällen bjöd på After rally i slottsparken med grillat, god dryck och riktigt skön stämning bland alla startande i tävlingen.

Nästa tävling beräknas bli om två veckor i Herrljunga.
Då skall tävlingen Kullingstrofén köras, då med annan kartläsare däremot då jag skall på andra äventyr.

Vem kartläsaren blir den tävlingen är än så länge oklart men vi tror ha hittat en ersättare.
Tills dess, på återhörande,

Olle Erixon, Kartläsare



 KMK's Rally KM 2015            
 
1 11-jul Slottssprinten Katrineholm         
2 04-okt Gimmersta sprinten Katrineholm         
              
 
                                      1 2        Totalt
1. Fredrik Eriksson VW Golf  A-förare  22                           22
3. Jimmy Kullander VW Jetta C-förare  21                 21
2. Ulf Pettersson Ford Focus WRC A-förare  18  18
4. Niklas Solenö VW Golf  B-förare  18  18
5. Emil Carlsson Suzuki GTI B-förare  18                 18
6. Rasmus Carlson Volvo 240 C-förare  15  15
7. Gunnar Fredriksson Saab V4 A-förare  15  15
8. Claes Claesson Volvo 240 C-förare  13  13
9. Marcus Gerdåker Subaru Impreza A-förare  12  12
10. Tobias Carneling Seat Ibiza A-förare  12  12
11. Mikael Gustavsson Volvo 240  B-förare 12  12
12. Joel Bergqvist Volvo 240 B-förare  12                 12
13. Thobias Wahlström Suzuki GTI A-förare 12  12
14. Anders Jansson Saab V4 A-förare       6     6
15. Kristoffer Gustavsson Suzuki GTI C-förare   6     6      
              
En tävlingar får räknas bort            
 Klassindelning:            
 
 1. Alla 4 WD hopslaget,            
 2. GrH, Veteran, Klassiker, Grupp N 1600- 2000 cc,Grupp A 0-2000 cc i resp förarklass,     
 3. Volvo Original, GrN 0-1400 cc, GrE, i resp förarklass.        
 Minst 2 startande i resp bil&förarklass för att full poäng skall utdelas.       
 Ensam startande som fullföljer får 8p.          
               Snabbaste KMK'are oavsett bil&förarklass får 10p.         
               (Även om denne är själv i klassen!)           
                Poängskala: 10,8,7,6,5,4,3,2,1           
 Särskilning : 6,5,4,3,2,1            
 
 Sträckpoäng på varje sträcka 3 2 1           

STORFORS RALLY SPECIAL STORFORS 18 JULI

Dom hade 4 sträckor och det kom 52 stycken. I C-förare Gr E var dom 3 stycken och här kom Jonna Olsson med Jimmy Kullander 
på en 2:a plats dom var 32,9 sekunder efter.

KULLINGSTROFEN HERRLJUNGA 25 JULI
Seger i Herrljunga för KMK–läsare 
Christer Carlsson var i helgen kartläsare åt Jerker Axelsson när de tävlade i Herrljunga.
Första sträckan började trevande då Jerker inte kört
 bilen sen september förra året och det var 
längesedan paret åkt tillsammans. Sträcka två gick
 bättre och där var de snabbast totalt.
– Den tredje kändes även den bra men tiden visade
 något annat, säger Christer.
Inför sista sträckan låg de trea i sin klass, 
19,2 sekunder efter ledaren. Jerker och Christer 
gick ut hårt och kunde vinna tävlingen 
3,3 sekunder före tvåan.
Det var en deltävling i Svenska rallycupen och det kom 194 startande och don hade 5 sträckor. I A-förare 2WD var dom 39 stycken 
och här åkte Kartläsaren Niklas Carlsson med Ola Axelsson Västerås och dom bröt efter SS 3 med bromsproblem. I A-förare 4WD 
var dom 16 stycken och här vann Kartläsaren Christer Carlsson med Jerker Axelsson klassen med 3,3 sekunder GRATTIS. I A-B-
förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 22 stycken och här kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson på en 3:e plats och dom 
var 34 sekunder efter men då har vinrutetorkarna sönder så dom missade ett vägbyte med tidsförlust och GRATTIS till femte up-
pklassningspoängen lika med A-förare.



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

BJÖRKVIKS RING 7 MARS
Det var första deltävlingen i Krutcupen på asfalt och det kom ca 13 bilar och här kom Djulö Racing 1 på en 3:e plats. 
VÄSTERÅS MOTORSTADION VÄSTERÅS 14 MARS
Det var första deltävlingen i Mälarcupen och här åkte Patric ”Putte” Björling första gången i senior klassen och han fick bryta i 
första heatet med rasad motor.

TROLLÅSEN VINGÅKER 21 MARS
Det var tredje deltävlingen i Krutcupen och det kom 13 startande och båda bilarna med KMK:are i fick bryta, det var Bilskrotarna 
och Djulö Racing 2 åkte 61 varv och den som vann åkte 261 varv.
Drog i gång motorsport säsongen i dag med lite krutcupen. De gick så länge de gick innan vi fick kasta in handduken. De blir nog 
och åka mera bakhjulsdrivet och nöta... Smiley wink. Nu laddar jag om för att vara instruktör i Rimbo i morgon för 30 gas glada 
brudar. Sen ser vi framåt för då drar folkrace och rally säsongen i gång! #merbrudartillmotorsport #såltbromsen #camogirl 

Svårt att köra utan bakaxel. Typiskt när det gick så bra innan.. Får bryta trots ledning efter första stinten.

TICKSTA BANAN 22 MARS
 Mot Stockholm och instruera massa gas - glada brudar. Dax för krutcupen's Only womans day #merbrudartillmotorsport
#onlywomansday. Lite taxi verksamhet på vägen också

Vilken dag och va grymt duktiga alla 41 brudar va. Nya brudar på väg ut i motorsporten #merbrudartillmotorsport en fantastisk 
dag till ända på krutcupen. #onlywomansday med Annie Seel Hasse Söderström
Succé på Only Womens Day! 40 tjejer som blev grymt duktiga på en dag. De lärde sig köra aktivt och säkert, och ha skoj på raceba-
nan! Tack alla Tjejer för att ni kom. 
Nu är ni välkomna att rejsa i Krutcupen.se, 14 maj har vi Only Womens Race!
— med Jonna Olsson och Hasse Söderström. 
Citat ur Katrineholms kuriren Torsdagen den 26 mars



Här, bakom ratten, i sin rallybil där trivs Jonna Olsson som allra bäst. Och hon vill gärna att fler tjejer ska få uppleva den känslan. 

Jonna efterlyser rally-intresserade tjejer 
 Jonna Olsson, 34 år, känner sig lite ensam – hon vill gärna att fler tjejer söker sig till motorsporten. I dag är hon ensam tjej i KMK, 

Jonna Olsson vill att fler tjejer får upp ögonen för det som, i hennes ögon, är det roligaste som 
finns – att köra bil. Fort!
Rally och rallycross är det som ligger Jonna varmast om hjärtat och ändå har hon inte hållit på 
så länge.
– Jag tog min förarlicens 2012 och sedan dess har det blivit några pokaler och nu skulle jag 
vilja att fler tjejer får upp ögonen för det här med motorsport, för det är ju så himla kul, säger 
Jonna.

Jonna Olsson vill att fler tjejer får upp ögonen för det som, i hennes ögon, är det roligaste som finns – att köra bil. Fort!
Rally och rallycross är det som ligger Jonna varmast om hjärtat och ändå har hon inte hållit på så länge.
– Jag tog min förarlicens 2012 och sedan dess har det blivit några pokaler och nu skulle jag vilja att fler tjejer får upp ögonen för det 
här med motorsport, för det är ju så himla kul, säger Jonna.
Den 12 april har hon tänkt sig att ordna en nybörjarträff för tjejer och den är tänkt att hållas i motorklubbens lokaler på Eriksbergs-
vägen 4.
– Då får de som kommer dit titta på lite filmer om rally och fråga om saker de undrar över. 
Kanske kan det också bli en möjlighet framöver att ordna en träningsdag i skogen eller på en bana som Trollåsen. Då kan tjejerna 
praktiskt få prova på hur det känns att köra en rallybil.
Förhoppningen är sedan att tjejerna ska gå vidare och få ett intresse för rally, antingen som förare eller kartläsare. Eller kanske 
rentav som funktionärer vilket det alltid finns plats för.
– Alla är välkomna oavsett ålder, säger hon.
Men motorsport är ingen billig sport, vad kostar det att dra igång en satsning? 
– Du måste ha en viss form av personlig utrustning som hjälm och kläder och liknande. Det kan väl kosta 6–7 000. Sedan behöver 
du en bil, då kan man köpa en fix färdig folkracebil för 6 500 kronor. Till den måste det köpas en förarstol och bälten, för det ingår 
inte och det kan väl gå på cirka 2 500. Så någonstans kring 15–16 000 kronor, men det är en engångskostnad.
– Jämför du med andra sporter så kostar de också en hel del, men man får se på vad man får för pengarna. Här är det dyrt i början, 
men sedan när du är igång kan du köra med den utrustning du har skaffat dig, säger Jonna.
Sedan kostar det förstås att reparera bilen som kan gå sönder. Lagar du bilen själv? 
– Ja, det gör jag. Jag har fått lära mig, jag vill ha kunskapen att kunna laga bilen om jag blir stående i skogen för att kunna köra 
vidare, säger Jonna utan att tveka.
Var kommer ditt motorintresse ifrån? 
– Jag har det inte i blodet från mamma och pappa utan jag har blivit intresserad ändå. Och det är just såna tjejer jag är ute efter att 
locka in i sporten, avslutar Jonna Olsson.

Fredagen den 27 mars.
Då fortsätter arbetet för motorsporten. I dag är dräparen utställningsobjekt Duveholmshallen är plats för festen, med Jonna Olsson 
KMK.



LIDETORPSBANAN DEGERFORS 11 APRIL

Det kom 88 startande i tre klasser och i Senior klassen var dom 51 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling 4:a i B-finalen 
GRATTIS, där han låg två när båda drivaxlarna gick sönder, och han kom i sina heat 2:a, 4:a och 1:a och fick 15 poäng.

BR STIGS SPRINTEN FINSPÅNG 18 APRIL
Det var en sprint tävling och dom körde en sträcka 3 gånger och alla tider räknades och det kom 81 stycken i 6 klasser. I Dam klas-
sen var dom 12 stycken och här vann Jonna Olsson klassen med 0,28 hundradelar GRATTIS.
Yesssss jag VANN!!!
Vilken start på säsongen. Min tredje sprint i karriären och de va tredje gången gilt! I dag stod jag högst upp på pall. Så jäkla skönt, 
farten fanns kvar trots en del ratt fladder.

KRUTCUPEN HALLSBERG 19 APRIL
Det var en deltävling i Krutcupen och det kom 16 stycken och här åkte Djulö Racing och dom blev 4:a, och åkte 338 varv men dom 
körde sönder en stötdämpare på slutet. Björnligan åkte 251 varv men bröt på slutet av tävlingen då det inte fanns några gänger på 
hjulbultarna. Den som vann åkte 380 varv.

Björnligan före Djulö Racing på 
bilden.

KUNGSÄNGSBANAN NORRKÖPING 25 APRIL
Det kom 109 stycken i fyra klasser och i Seniorklassen var dom 71 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 54:e plats 
och han kom i sina heat 2:a, 5:a och Bröt och fick 7 poäng och det krävdes 14 poäng för C-final.

Putte nr 63. Jonna nr 112

Folkrace.. Vad ska man säga..
Tog tvär stop i ett räcke i en startsmäll i tredje heatet. Har man inte jobb så skaffar man sig alltid mer med folkrace :))  Vill även 
rikta ett stort TACK till Mattias för all hjälp i dag.
På 55:e plats Jimmy Kullander och han kom i sina heat 1:a, Bröt, Bröt och fick 7 poäng. I Damklassen var dom 14 stycken och här 
kom Jonna Olsson på en 9:e plats och hon kom i sina heat 3:a, 2:a och 5:a och fick 11 poäng och det krävdes 14 poäng för final.



KRUTCUPEN BJÖRKVIKS RING 26 APRIL
Det kom 30 bilar till start På Björkviks Ring och den som vann åkte 191 var och Micke Eriksson och Eeva och Mikael Leppänen 
åkte 145 varv för Rookie 72 Racing och Kristoffer Gustavssons gäng åkte 68 varv för Ölhävarna var det Mattias Nilsson, Mikael 
Gustavsson, Patrik Thomsen, Lars Strömberg.
Nu hemkommen frön Björkvik ring efter en hel dag i racebilen i ett sex timmars race vi placerade oss på en elfte plats med två 
punkteringar bromsbeläggsbyte kokande broms olja. Mikael Eriksson och Eeva o Mikael Leppänen.

Riktigt skoj med Krutkuppen på Björkvik Ring idag. Vi kom ca 70 varv innan bromsarna tackade för dig i en mycket spännande 
situation. Skoj har vi haft o de e bara att fixa bromsarna o komma igen xD med Kristoffer Gustavsson med fler.

TROLLÅSEN VINGÅKER 9 MAJ
Det var första deltävlingen i Trollcupen och det kom 60 stycken i två klasser och det var 56 bud på 16 bilar. I Senior klassen kom 
Tom Peterson på en 36:e plats och han fick 0 poäng, och i andra omgången fick han både Svart Flagg och Teknisk Flagg.

Tom Petterson.

Flera hemmaförare tog sig till A-finalen 
Det var tre hemmaförare i A-finalen i den första deltävlingen i Trollcupen.
Men ingen av dem tog sig upp på pallen. Samtliga hamnade utanför. Istället var det Patrik 
Lindström, Västerås MS, som vann, följt av Anders Brangenfeld, MK Ramunder, och Dennis 
Askling, Hallsbergs MK.
Bäst av de tre SMK Vingåkers-förarna var inte helt oväntat Kim Christensen. På femte plats 
kom Göran Söderlund och sist i A-finalen var det ännu en Christensen, nämligen Dennis.

I dam/veteran var det en förare från SMK Vingåker på pallen genom Lennart Eriksson som kom tvåa efter Dag Walfridsson, 
Östernärke. Den andra föraren från SMK Vingåker var Tommy Askerlund och han kom sexa. 
Kuriren träffade hemmaföraren Mattias Dahlberg efter att samtliga kvalomgångar hade körts.
- Jag missade lite i starten annars hade jag kanske kunnat utmana lite mer. Bilen är lite slö på låga varv, jag kunde bara avvakta och 
hoppas på ett misstag, sa han efter att ha kommit tvåa i sista omgången.
Dahlberg hoppades på att komma till C-final efter placeringarna femma, femma och tvåa. 
- Bättre än så kan jag, sa han.
SMK Vingåkers-föraren var nöjd med den gassande solen denna lördagseftermiddag. Likaså underlaget på banan som han tyckte 
höll sig bra. 
- Det var fantastiskt att de kunde få ihop det här startfältet med tanke på att det är tävlingar i Laxå i dag också.
Men om han mot förmodan skulle stå på startlinjen i finalen var det bara en sak som gällde.
- Jag ska vinna så är det bara, sa Mattias Dahlberg utan minsta tvekan.
Visst blev det så. Han vann C-finalen och fick därmed åka B-finalen och där kom han på en tredjeplats.
Patrik Björling, som gör sitt första år som senior, skulle ha varit med men bilen var inte med på noterna. 
- Bilen rasade i onsdags så det blev inte inget för mig.
Han nämndes som en av förhandsfavoriterna och det fanns det fog för. Björling har på två tidigare tävlingar tagit sig till A-final vid 
båda tillfällena.
Björling fick istället ta på sig en funktionärsväst.
- Det är alltid kul att hjälpa hemmaklubben.
För SMK Köpings Jessica Norgren tog det stopp redan i första heatet.
- Jag fick ett motorras tyvärr. 
Vad tänkte du när det hände?
- Helvete, men det regnar ju inte alla fall, sa hon med ett leende.
Annars hade hon en förhoppning att ta sig till final, men istället hejade hon på kompisen Jennie Gustavsson.



DEKALTRIMSPRINTEN KISA 14 MAJ
Det var en RS-tävling där dom fick köra en sträcka 3 gånger och dom 2 bästa tiderna räknades och det kom 80 startande i 5 klasser. 
I dam klassen var dom 10 stycken och här kom Jonna Olsson på en 2:a plats och hon var 0,56 hundradelar efter. Jonna summerar 
tävlingen så här. Dagens placering vart en 2:a plats, Då va dagen över. Jag slutade 2:a med några fjuttiga hundradelar efter.. Gick 
ut med en riktigt bra första tid men safa körde lite för mycke på sista då risk för prickbelastning fanns så tappa min ledning. Ny 
lärdom att ös alltid på. Va lite surt när jag gick i mål men så lite som jag kört och hänger med de erfarna så är jag ändå super nöjd 
och måste sluta pressa mej själv så hårt och jag har ju faktiskt tagit pallplatser i alla mina 
sprinttävlingar hela 4:a sprintar. Jag fortsätter dock att behålla cupledningen och för nästa tävling ger jag allt och lite till på alla 
sträckor med en bil som funkar som den ska.  

ÅSANISSERACET VIMMERBY 16-17 MAJ

 Jimmy har tagit två klockrena heat segrar!! Själv vart de en mindre bra start i första men körde om,jihhooo, och körde upp mig en 
del.
I andra vart de en startsmäll när jag låg tvåa, vart sist sen körde jag upp mig till en tredje plats men åkte på svart flagg som jag 
tyckte va lite hård. Damen i den bilen hade rattfladder innan!! Men men 5 heat kvar och jag är jätte nöjd med va jag lyckats klämma 
fram i körväg än så länge... nya tag i nästa och Jimmy Kullander ja vad säger man, grymt jobbat! Nu lär de jaga honom!! Jimmy tar 
med sig 4 heat segrar från dagen! Så otroligt underbart värdsbäst kört!!!! Jimmy rullar i första efter en ordentlig avputtning men 
kommer ta sig i mål. Än är inte fighten över!!!! Jimmy Kullander krigar på. Tvåa i 6:e heatet. Vågar säga att herrn blir klar för final. 
Frågan är bara vilken när de återstår ett heat. Jimmy 2:a i sista heatet. Han är klar för final frågan är om de räcker till A-FINAL.... 
väntar spänt.  Han är två in i b finalen med sina 39 poäng .  JAAAAA!!!! Så jävla underbart med en 2:a plats i B-Finalen i "Weberby" 
!!!!
Känns bra att kunna ta folkvagnar och weber volvosarna här 
 Inte min helg i Vimmerby. Aldrig kört bil och kan sammanfatta helgen med start smällar, svartflagg, spårtapp när jag väl ledde i 
lervällingen i dag, rundpetad och sandfållor. men jag har laddat, kört om och visat att jag har farten med mig med att alltid kört i 
kapp och uppvaktat!! Men grymt missnöjd med mig själv så nu ska jag börja sy istället!! Jonna.

KRUTCUPEN KARLSTAD 16 MAJ
 Tebax på campingen och rejält mör efter dagens femtimmarsrace i Karlstad, känner mig mycket nöjd med en fjärdeplats efter fem 
timmars körning. Tack till Micke, Mankan och Christer för era suveräna körningar som gjorde att vi blev fyra utav tjugo startande. 
Älskar krutcupen, enkelt förbaskat kul och förhållandevis billig motorsport. Jonas Österberg.
 Dom körde 280 varv och dom som vann åkte 305 varv.

MAJVESTIVALEN HALLSBERG 23-24 MAJ
Det var en 2-dagarstävling med 3 heat på lördagen och 2 på söndagen plus finaler, och det kom 219 startande. I senior klassen var 
dom 150 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 82:a plats han kom i sina heat 3:a, 2:a, 6:a, Svart Flagg och 2:a och fick 
20 poäng och det krävdes 36 poäng för D-final.

VALDERMARSVIK 2 JUNI
I dag gav mig in och valde själv att åka bland seniorerna i Valdemarsvik kvälls tävling. Sluta 4:a i alla tre heat och hamna på nå typ 
29 av 43 startande. 
Jag är nöjd i dag och de känns jäkla skönt. 
Jag fick till riktigt kassa starter i de två första med nye Opeln men jag jaga och hängde med och körde om, och fick åka med alter-
nativ spår för första gången i dag. Så jag är jätte nöjd med dagen ändå och otroligt nyttig körning i ryggen. Nu va den 9:de knöl 
tävlingen avklarad..och jag är snart uppe på två siffrit. 
Åka bland seniorerna kommer de bli fler gånger!! Mer attack och sen så. Glad tös fick kaffe i belöning och de där med sy… nä de 
gick inge bra så nu fortsätter jag och nöter på med bilåkat ta Mikael Malmgren med familj och gry Katja Frosthet för ert underbara 
stöd.
De hjälper och värmer. Pöss från mig. Jonna Olsson Kullander Motorsport.

BJÖRHULTSBANAN NYKÖPING 6 -7 JUNI
Det var en tvådagarstävling och det kom 183 startande i fem klasser och i seniorer framhjulsdrivet var dom 54 stycken och här kom 
Patric ”Putte” Björling på en 17.e plats och kom i sina heat 3:a, 4:a, 2:a, 4:a och 2:a och fick 22 poäng.
Då är helgens tävling i Nyköping över.. Haft problem med bilen hela helgen och blev första man utanför final med samma poäng 
som han som var sist in i finalen..



FINSPÅNG 13 JUNI
I folkrace tävlingen i Finspång delade Jimmy Kullander och Jonna Olsson bil, men Jimmy som körde först krockade ihop efter 200 
meter så var den tävlingen över.

KRUTCUPEN HALLSBERG 13 JUNI
Det var en Krutcup tävling i Hallsberg och här kom Djulö Racing på en 5:e plats av 27 startande, men dom hade lite problem under 
dagen med 4 punkteringar trasig kylare och att oljelampan lyste sista timmen.

TROLLÅSEN VINGÅKER 26 JUNI
Det var andra deltävlingen i Trollcupen och det kom 79 startande i 3 klasser och det var 216 anbud på 39 bilar. Det stort tack till alla 
som ställde upp och jobbade på tävlingen. I senior klassen var dom 54 stycken och här åkte John Axelsson sin första tävling och han 
kom på en 4:e plats i C-finalen GRATTIS, han kom i sina heat 1:a, 4:a och 3:a och fick 14 poäng.

"Adrenalinkicken är som en drog" 
Motorsport Motorerna vrålade och dammet yrde när andra deltävlingen av Trollcupen genomfördes.
Cirka 300 människor stod i publiken och såg på de 79 startande förarna under fredagskvällens tävling. 
– Det är snudd på rekord när det gäller deltagare i en kvällstävling, säger biträdande tävlingsledare Crister Nystrand.
Att så många vill delta tror Crister kan bero på banan.
– Det är en tekniskt svårt bana, det räcker inte med att få en bra start och sen hålla undan för de andra, du måste vara en bra förare 
för att vinna, säger han.
En av de startande var SMK Vingåkers förare Kim Christensen. Kim vann Trollcupen förra året och det började bra för honom 
även denna kväll då han vann sitt första heat.
Niklas har tävlat i folkrace i tio år. En som började först förra året är Jenny Lindell. Hennes man Thomas har kört i många år och 
det var så hon kom in i sporten.
– Jag tröttnade på att göra mackor och kaffe till hans tävlingar. Det är mycket roligare att köra själv än att titta på, säger hon och 
skrattar.
En av de bästa sakerna med folkrace-tävlingar är enligt både Kim och Jenny den fina gemenskapen bland alla människor men det 
absolut bästa enligt Kim är adrenalinkicken han får under racet.
– Det är som en drog, man blir beroende och kan inte sluta, säger han.
Enda lokala segraren blev Tommy Askerlund, SMK Vingåker, som vann klassen Damer/Veteran.
 
RALLYCROSS
Citat ur Katrineholms – kuriren Måndagen 1 juni
Kuriren för 25 år sedan
När dubbla svenska mästarinnan Berit Larsson, Uppsala lagt ut bortåt 80 000 kr på enbart växellådan i sin nya Mazda har Rigmor 
von Mecklenburg KMK invensterat 4 000 på en ny stol till sin Saab V4. Någonstans däremellan kommer Susanne Lejtorp, Berits 
dotter och tävlande för SMK Vingåker.
BIL – O

SOK´NA RUNT KOLSVA 13 JUNI

Det kom 18 startande i 2 klasser och i Regularityrallyt med 24,5 mil totalt och med 8 stycken Regularity på 18,4 mil plus ett antal 
förar prov och i Klass 1 var dom 13 stycken Klass M (NEZ) Här kom Roger Andersson med Emil Andersson på en 7:e plats och 
dom blev 10:a totalt.

MOTALAFESTIVALEN MOTALA 15 - 19 JULI
Utan KMK:are startar inte Motalafestivalen på Dunteberget i Motala. Det är så att Mikael Eriksson, Karin 
Eriksson, Fredrik Johansson och Robin Ekström sköter starten i Motala och dom sköter det perfekt. 



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.

Här kommer några rader om Klippan cup: 11-12 april
Närmare 300 startande i 10 klasser under två dagar.
Från KMK körde 3st Formel Micro förare:
Joel och Linus Granfors samt Noah Eriksson.
Totalt startade 39st i Micro.
Noah Eriksson hade bra fart direkt från start på lördagsmorgonen och var snabbast på bägge fria träningarna, i tidskörningen, och 
ledde kvalheaten och finalen från start till mål.
Noah satte nytt banrekord i tidskörningen.

Joel Granfors hittade fin fart och hade bra häng på de som turades om att vara snabba i kvalheaten.  Joel hade 3:e bästa tid i kval-
heat 3 ca en tiondel från bästa tid.
Det är små marginaler som avgör, Joel visade fin kämparanda hela dagen och styrde in sin CRG på en mycket fin 6:e plats (startade 
10:a) efter några riktigt fina omkörningar.

Linus Granfors debuterade i Formel Micro och körde således sin första tävling någonsin. Linus kämpade på riktigt bra med över-
raskande goda varvtider för debutanter. Linus tog sig direkt till A-finalen och körde in på en mycket bra 23 plats, av 39 startande. 
Bättre än flertalet mer erfarna förare. Konkurrensen i Skåne är hård.
Mvh Petri
Från vänster: Joel Granfors, Noah Eriksson, Linus Granfors 

CHICKENRACE RAYMANDSMINE RASBO 26 APRIL
Det var en tävling på Röken Ring och det kom 73 stycken i fyra klasser. I Micro klassen var dom 33 stycken. Här vann Noah Eriks-
son både kvalheaten och förfinalen och finalen GRATTIS. På en 8:e plats kom Joel Granfors, och på 12:e plats kom William Karlsson, 
och på 18:e plats kom Linus Granfors.

Noah lyckades bäst med vinster i kvalen, förfinal och final.
Joel stod för tävlingens upphämtning efter problem i ett av kvalen och tvingade starta långt bak.
Joel körde in på en fin 8:e plats till slut.
Linus var snabb på den blöta banan på morgonen och körde in på en 18:e plats till slut.
William var bäste debutant och körde stabilt och säkert in på en mycket bra 12:e plats.

Mvh Petri 

MKR 1 JÄRFÄLLA 2 – 3 MAJ
Det var första deltävlingen i MKR -serien och det kom 167 startande i 9 klasser. I Micro klassen var dom 40 stycken och här vann 
Noah Eriksson A-finalen GRATTIS. På en 6:e plats i A-finalen kom Joel Granfors. På en 14:e plats i A-finalen kom William Karlsson 
plus att han vann B-finalen. På en 16:e plats i A-finalen kom Noam Fältskog. På en 21:a plats i A-finalen kom Linus Granfors plus att 
han kom 5:a i B-finalen.
 



Noah och Joel var med bra i första träningen med 2:a och 3:e tid.
Linus hade 9:e tid i gruppen, klart bäst av debutanterna.
I 2:a gruppen hade William 9:e tid, bäst av debutanterna.
Noam, som körde sin allra första tävling i Micro, fick till en 14:e tid.
Ganska ordentligt mycket bättre än de andra som kört lika mycket (litet)
Sedan följde en del förgasarproblem för Joel som kämpade på fint i tidskörningen och kval.
Noam lyckades att ta sig direkt till a final i sitt allra första race.
Linus kämpade på och fick chansen till a final via b finalen, så fick även William.
Linus ledde B finalen under de inledande varven men fick till sist ge sig mot William som körde på riktigt bra och vann med drygt 
3 sekunders marginal. Linus blev 5:a.

Till a finalen kom så alltså samtliga KMK förare.
Noah hade lyckats köra till sig masterpositionen i kval och förfinal.
När lamporna släckts, och fältet släpptes iväg, lyckades Noah hålla sin position ända in i mål.
Joel fick en kanonstart och låg 4:a i flera varv. Gjorde sedan en attack och gick upp på 3:e platsen. Tyvärr blev det en mindre ihop 
krokning i nästa sväng (ingens fel) men Joel tappade ner till 8:e.
Joel är en bestämd kille som kan köra och visade detta genom att ta sig upp på 6:e platsen till slut.
Linus kämpade på bra. Så gjorde även William och Noam i den tuffa Micro gruppen.
William korsade mållinjen som 14:e, bäst av alla debutanter.
Noam blev 16:e, och Linus 21:a.

Mvh Petri

Kuriren för 25 år sedan Fredagen den 8 maj 
Det blev tredje gången gillt för KMK:s kartingförare Eric Persson som efter två misslyckade tävlingar vann han årets första tävling.

Citat ur Nät-Kuriren Fredagen den 8 maj
 Ny väg till go-cart stoppar genomfart 
Valla 
I sommar ska en ny väg börja byggas i Valla, som ska underlätta trafiken till go-cartbanan. 
– Kanon, säger Vallabon Siw Fransson. 

Kanonbra, tycker Siw Fransson, om den nya vägen. Hon bor precis där trafiken till go-
cartbanan går förbi.

Från vägen till Stubbetorp och österut ska den nya vägen dras.
Diskussionen om att bygga en ny väg i Valla kom i gång när Trafikverket gjorde om riksvägen till 2-1-väg, berättar Lars Ramstedt, 
projektchef på samhällsbyggnadsförvaltningen.
– Tanken är att bygga ihop Valla med elljusspåret och go-cartbanan, säger han.
Planen att byggnationen ska komma i gång i sommar och vara klar fram mot hösten.
– Vi slår flera flugor i en smäll. Go-cartbanan får ny väg och de blir glada, Vallaborna blir förhoppningsvis glada och lantbrukaren 
som har marken här blir glad; han slipper åka ut på stora vägen, säger Lars Ramstedt.
Den nya vägen ska dras från den väg som leder upp mot Stubbetorp, österut nedför slänten mot go-cartbanan. Där ska den nya 
vägen ansluta till den gamla grusvägen.
Nu går enda vägen till go-cartbanan genom villaområdet runt Bruksgatan och Parkgatan och vidare i tunneln. Men i och med den 
nya vägen kan tunneln stängas av för biltrafik, men hållas öppen för gående och cyklister. Biltrafik kommer att tillåtas fram till den 
nya ljusskylt, som sattes upp här i torsdags.
– Det är kanon. Här förbi passerade 200 ekipage på väg till en tävling något år. När vi hade småbarn var det otäckt, säger Siw Frans-
son, som bor på Bruksgatan.
Först fanns planer på att bygga en ny tunnel under vägen, närmare den västra infarten till Valla, men Lars Ramstedt konstaterar att 
den lösning som nu finns är betydligt billigare och enklare.
– Det finns ju redan en tunnel under vägen, säger han .Det är Trafikverket och Katrineholms kommun som samarbetar runt väg-
bygget, med delfinansiering av kommunen.



SKÖVDE 14 MAJ
Det var en deltävling i KCV och det kom 46 stycken i 5 klasser och i Junior 125 var dom 4 stycken och här vann Tim Albetsson 
GRATTIS.

Citat ur Katrineholms – kuriren Lördagen den 16 maj

En segervan 11-åring 
 På Valla raceway fick han lära sig kurvteknik den hårda vägen när han kraschade in i däckbarriären. Då bytte Noah Eriksson från 
motorcykel till gokart, från två till fyra hjul.
Mer om Noah
Familj: pappa Petri, mamma Jessica och storebror Oliver, 21 år.
Skola: klass 4B på Bruksskolan i Hälleforsnäs.
Roligaste ämne: matematik.
Favoritmat: tacos och hemgjorda hamburgare.
Lyssnar på: "Hey brother" med Avici och "Lovers on the sun" med David Guetta. 
– Första gången han testade ville han aldrig sluta, berättar pappa Petri.
Det är inte, som så ofta, hans motorintresse som ärvts av sonen.
– Min grej är hårdrock, men jag har hållit Noah så långt bort från elgitarrer jag kan.
Men deras intressen hörs ungefär lika mycket.
Båda var nybörjare inför den första starten i cadettiklassen för två och ett halvt år sedan. För Noah handlade det om att lära sig 
köra. För pappa Petri att skruva. Tillsammans har de pluggat vad de olika färgerna på flaggor betyder, reglementen och tävling-
sregler.
En tuff läxa som inte alltid varit enkel. Visst, det blev seger för KMK-föraren i B-finalen i tävlingspremiären i Gävle. Men förra året 
blev det ganska många timmar i garaget hemma i Hälleforsnäs för Petri. Inte minst efter de två krascherna, båda i Hedemora. Då 
fick ramen svetsas och riktas.
– Jag får se till att hålla mig ifrån fler krockar, säger Noah.
Det har han gjort, hittills i alla fall. Han har blivit ett år äldre – och ett år smartare på banan. Nu är det inte full gas hela tiden utan 
mer taktik, att vänta in det rätta tillfället att köra om. 
Det har han inte minst bevisat i årets tre första tävlingar. Resultaten?
Etta, etta och etta!
– I Klippan var jag först över mållinjen i varenda heat och slog dessutom nytt banrekord, berätar Noah.
Sedan vann han i Rasbo och premiären av MKR-serien i Järfälla.
– Det är lite av en favoritbana. Den är kurvig och knixig, men det går också fort i slutet på rakan.
Nu är det race nästan varenda helg. Närmast väntar MKR-serien i Västerås och Noah vill förstås kliva upp överst på prispallen igen 
och få en lagerkrans och pokal.
Men han är inte bara duktig på racerbanan. Lika ofta tar han av sig overallen och hjälmen och drar på sig fotbollströjan i Hällefor-
snäs pojklag.
Precis som på karten har han nummer 6 på tröjan.
– Jag brukar spela forward, ibland på mittfältet, men i år har jag inte gjort någon mål än.
Fotnot: I Västerås startar ytterligare fyra KMK:are i Formel micro. Det är Joel och Linus Granfors, William Karlsson och Noam 
Fältskog. 



Det kom 212 startande i 8 klasser och i Micro klassen var dom 44 stycken och där åkte alla KMK:are A-final. Vann gjorde Noah 
Eriksson GRATTIS och på en 5:e plats kom Joel Granfors, och på 6:e plats kom William Karlsson, och på 10:e plats kom Linus 
Granfors, och på 26:e plats kom Noam Fältskog Grattis alla bra kört.
Citat ur Katrineholms – kuriren Måndagen den 18 maj
KMK-dominans i Västerås 
 Noah Eriksson tog sin fjärde raka seger – och var en av fyra KMK:are bland topp 10 i MKR-tävlingen i Västerås.
Totalt startade 45 åkare i klassen Formel Micro. Snabbast av alla i inledande träningen på morgonen var Katrineholms Joel Gran-
fors, medan Noah hade tredje bästa tid.
I tidskörningen hittade Noah rätt med chassieinställningarna och satte nytt banrekord med tiden 40,783 en förbättring på 1,2 
sekunder från gamla rekordet från 2012.
Sedan ledde han kvalheaten och förfinal från start till mål och fick således starta längst fram i finalen. Den bjöd på regn, men det 
hindrade inte Noah från att ta kommandot och ledde från start till mål. 
Joel Granfors slutade femma, placeringen före klubbkompisen William Karlsson och Linus Granfors blev tia. Noam Fältskog, debu-
tant i klassen, tvingades bryta finalen.
 
MKR 3 RASBO 30 -31 MAJ
30/5 var kördes den 3:e deltävlingen i MKR serien. Det kom 181 stycken i 8 klasser.

 Joel Granfors gjorde ett fint kval. När första gruppen kört färdigt låg Joel länge 2:a i totalen. 
 När grupp 2 sedan körde sitt kval fick Joel se sig slagen med näst minsta möjliga marginal, 2 tusendelar av en sekund, av 
klubbkompisen Noah Eriksson.
 
 Joel vann sitt första kval och fick i sitt andra möta Noah. Joel blev 2:a Noah 1:a.
 I finalen startade 3 av 5 KMK förare i topp 5.
 Noah ruta 2
 Joel ruta 3
 William Karlsson ruta 5
 Linus Granfors ruta 12

 Noah höll sin 2:a plats från start till mål.
 Joel körde in på en 4:e plats
 William blev 12:a, efter lite otur men tog sig i mål.
 Linus Granfors styrde säkert sin CRG i det tilltagande regnet och blev till slut 14:e

 Noam Fältskog körde sin sista debut-tävling.
 Noam blev 6:a i B finalen efter att skickligt undvikit en av många krascher och incidenter på den blöta Rörken banan. Noah styrde 
in på en helt ok 25:e plats. -förutsättningarna var dåliga och flera betydligt mer erfara förare tvingades bryta efter krascher redan 
innan finalerna. 

 Mvh 
 Petri 

MKR 4 KATRINEHOLM 13 – 14 JUNI
Det kom 136 startande i 7 klasser och här kom Gustav Sjöman på en 19:e plats i Junior 60 klassen.

MKR 2 VÄSTERÅS 16-17 MAJ
I går körde vi den andra deltävlingen i Mellansvenska kart race serien i Västerås. Det blev pole och vinst. Stort tack för hjälpen till 
Micke Carsting på Radne motor som hjälpte oss med riktning av chassiet när vi behövde det.



Microfinalen blev en racingshow 
Sista finalen blev en av de bästa när MKR-serien i karting kom till Valla.  
Fem KMK-grabbar satte färg på lördagen vid Valla raceway.
William Karlsson låg i topp i alla sina heat. I förfinalen hade Joel Granfors snabbaste varvtid av alla och i finalen var Noah Eriksson 
fyra tusendelar av en sekund från banrekordet. Det var då William Karlsson startade i andra rutan och sedan hade en härlig fight 
under tolv varv på den 637 meter långa banan med Isak Arvidsson från Rasbo och klubbkompisen Joel Granfors.
William höll undan och slutade trea, Joel var ett tag uppe på fjärdeplatsen men tappade den strax före målflaggan. Strax bakom 
startade Noah Eriksson, ledaren i sammandraget efter de tre inledande tävlingarna, från ruta 17 efter att ha blivit avknuffad i förfi-
nalen. Men där blev han inte kvar länge.
Noah plockade snabbt placering efter placering och körde snabbast av alla och slutade på åttonde plats. Ändå var han besviken.
– Jag har inte haft något fäste på bakhjulen på hela dagen. Och sedan avknuffad, sa han besviket inför finalen.
Desto gladare var Joel Granfors. Han har haft en jämn säsong och slutat 4-5-4 och så femma igen på hemmabanan.
– Jag är så där nöjd. Jag fick tio sekunders strafftillägg för en tjuvstart i första försöksheatet, annars hade jag haft en ännu bättre 
startposition inför finalerna.
Men gladast av alla var William Karlsson. 9-åringen gör sitt första år i microklassen och fick i de tre första tävlingarna köra med 
debutantkransen runt startnumret, som innebär att han tvingas starta sist. Nu gjorde han sin andra tävling utan kransen och plac-
erade sig snabbt i topp. Han var etta, trea och tvåa i försöken och säkrade sedan i förfinalen startruta tvåa till finalen.
Där tappade han tidigt en placering, men behöll tredjeplatsen skickligt och när suveränen Oscar Pedersen, Rasbo, och Jonatan 
Wandin från Gävle, krokade ihop i kampen om ledningen såg William sin chans. Men den kom för sent och han hann inte om. 
Men i sin femte tävling fick han för första gången kliva upp på prispallen.
– Det här är den roligaste tävlingen jag kört, sa han med ett leende.
Bakom dem hade också Linus Granfors och Noel Fältskog en bra tävlingsdag utan att direkt konkurrera om topplaceringarna.

9-årige William för traditionen vidare 
Att William Karlsson skulle börja köra gokart och nu gör sitt debutår i micro-klassen
var så självklart det bara kan bli. Motorintresset har gått i arv och han är nu 
fjärde generationen Karlsson som kör. 
Det var en blandning av nutid och dåtid, nostalgi och dagsaktuellt, 
i det röda tältet på "KMK-gatan" i depåområdet. Runt Williams bil snurrade pappa Niklas, 
farfar Sören och farfars bror Mats.
– Är det någon som räknat hur många titlar vi har, skrattade Niklas.
Allt började med Sven Karlsson som i sin korkhjälm körde motocross vid Trolleberget, mellan SKF och KC-betong. Av sönerna var 
det Mats som blev mest framgångsrik, med SM-guld i karting, ett brons i Formel 3 på Anderstorp. I nordiska mästerskapen i F3 tog 
han silver.
– Det var kul ända fram till 1984 då hela konceptet sprack. Det var ett hemskt år med stämningar och strul, säger Mats.
Han kom aldrig tillbaka efter den smällen. I stället förde sonen Daniel familjens traditioner vidare och vann bland annat Göteborgs 
stora pris. 
Ännu duktigare blev brorsbarnet Niklas. I karting nådde han en sjundeplats som bäst på SM, men blev nordisk mästare i Formel 
3 och två SM-silver. Sedan lämnade han formelbilarna men stannade kvar på racingbanan och tog ett brons i STCC och silver i 
Porsche cup.
I dag driver han Nika racing som efter några framgångsrika år i STCC nu kör andra året i World touring car championship. Det är 
det enda svenska stallet i racingseriens världsmästerskap, där Rickard Rydell kör stallets Honda.
Nu har Niklas son William tagit över. Och nu vet också han hur det känns att kliva upp på prispallen efter lördagens tredjeplats i 
hemmatävlingen i Valla. I sin femte tävling.
– Det syns att det är en Karlsson. Det måste sitta i blodet. Det är samma spårval, samma stil som vi alla haft, säger Mats när han 
står vid staketet på Vallabanan och ser det sista kvalheatet. Där blir William tvåa, efter att ha inlett dagen med en seger och sedan 
en tredjeplats.
Där står också Niklas och Sören och tittar. Alla delar glädjen.
– Sanningen är nog att det här är snäppet roligare än att driva ett WTCC-team. Det här är ett projekt man får dela med barnen. Det 
är socialt, att få göra något ihop, säger Niklas
För William är det andra tävlingen utan debutantens krans runt startnumret.
Med kransen tvingas man starta sist. Nu får han vara med och köra där framme. Jag är förvånad hur fort han lärt sig. Än så länge 
försöker vi hålla det till en lek, men jag vet att allvaret kommer, säger Niklas. 
Men det rycker inte bara i Williams gasfot. Mats berättar att han ska göra comeback, 38 år efter senaste kartingtävlingen.
– Jag är faktiskt anmäld till Göteborgs stora pris och ska köra en tävling i Linköping i september.
Då kan inte heller Niklas hålla sig.
– Jag ska också köra igen, men det är inte riktigt förankrat där hemma än ...

SYDSVENSKAN KRISTIANSTAD 6-7 JUNI
I Rotax Junior 125 var dom 31 stycken och i Heat 1 kom Tim Albertsson på en 23:e plats och i Heat 2 kom Tim på en 26:e plats.



MKR 5 GOTLAND 27-28 JUNI
 
 Från KMK ställde 4 förare upp i klassen formel Micro:
 Noah Eriksson
Joel Granfors 
 Linus Granfors
 Noam Fältskog

 Joel och Noah var med bra i toppen i de inledande träningarna.
 I tidskörningen blev Noah bästa KMK:are med 3:e bästa totaltid.
 Joel Granfors satte 4:e bästa tiden.
 Noah startade 2:a i sina bägge kvalheat och lyckades vinna dessa.
 
Vinsterna resulterade i pole för Noah till förfinalen.
 Joel körde bra i sina kvalheat och startade 3:a. 

 Både Joel och Noah lyckades hålla sina positioner in i mål och därmed hade Noah pole till A finalen, med Joel bakom sig i ruta 3. 
Linus Granfors startade i ruta 13 och Noam Fältskog i ruta 19.
 
 Noah ledde finalens inledande varv med blev snart attackerad av Rasbos Isak Arvidsson, och halkade ner till 3:e, passerad av både 
Isak och Joel.
 Noah körde dock snart upp sig till först 2:a platsen, och satte sedan in en attack på Isak och tog sig upp i ledning, vilken han behöll 
in i mål.
 Farten var i det läget så bra att Noah lyckades sätta ett nytt banrekord i finalen.
 
 Joel minskade luckan till Isak och tog sig förbi i näst sista sväng och tog därmed 2:a platsen. 

KCV 4 UDDEVALLA 27 JUNI
I Junior 125 klassen vann Tim Albertsson klassen GRATTIS:

Hej

I helgen gick den årliga 2 dagars tävlingen, semester-racet av stapeln i Kalmar.
I den oerhört tighta klassen Formel Micro möttes Sveriges absolut bästa förare.
Toppen från Skåne och toppen från Mellansverige.
KMK ställde upp med 3 förare:
Joel och Linus Granfors samt Noah Eriksson.

Dag 1
Noah lyckades vinna.
Joel körde in på en 2:a plats.
Linus körde in på en imponerande 10:e plats.

Dag 2 blev Joel 3:a och Noah 9:a, efter en tight kamp med tuff körning.
Linus blev 12:a.
Dock hade Noah 1 vinst och en 2:a plats i båda dagarnas förfinaler, vilket räckte till en totalseger efter att poängen räknats ihop.
Total 2:a blev Joel Granfors.
Total 3:a blev Oscar Pedersen.
Total 11:a blev Linus Granfors.

Det blev enbart MKR förare på pallen.

Mvh 
Petri



Banracing

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

Lördagen den 28 mars.
Nu är dräparen klar för, dags för provkörning. 
Ser med spänning emot årets tävlingar.

 
MANTORP PARK 11 APRIL
Det var första deltävlingen i Mellan Svenska Långlopps Serien och det kom 27 stycken till start och dom åkte 8 timmar och här 
kom Team SEV från KMK på en 13:e plats och dom åkte 210 varv och dom som vann åkte 276 varv.
  I Team SEV åker Anders Lind, Daniel Löfgren,  Jimmy Karlsson, Oskar Andersson och David Nehlstedt.

KINNEKULLE RING 18-19 APRIL
Nu är första dagen gjord av testhelgen, bilen är som vanligt allergisk mot Kinnekulle. Men med en folkracelagning, fullvarv så 
mycket det bara går så funkar den nu. Richard ”Rille” Eriksson.

GOTLANDS RING 1-2 MAJ
Det var första deltävlingen i ER – cupen och här kom DOD-Racing med Michael och Richard Eriksson på en fin 3:e plats.

En liten rapport ifrån premiärhelgen för Er-cupen på Gotland Ring. Vi åkte på Valborg över till Gotland för att installera oss och 
invänta en 1 maj med 4 timmars träning. Den träningen behövdes verkligen, banan är lång och krävande. Tiderna blev bättre och 
bättre under dagen. Sen kom lördagen och det var upp till bevis. Det blev lite förändringar i programmet. Tävlingen genomfördes 
ihop med SLC. I och med att de var få startande i SLC och några kört sönder så slog vi ihop tidsträningen för båda cuperna. För att 
sedan tävla samtidigt både SLC och ER cup. Tidsträningen började med att vår växellåda strulade, gearcuten fungerade inte så vi 
kunde inte använda vår nymonterade sekvensionella växellåda. Men tidsträningen blev lyckad ändå med en femte tid. Vi kollade 
över elen till växellådan innan start av deltävling 1. Innan starten gick så började det regna och regndäcken åkte på. När väl starten 
går så gör vi en bra start och tar oss upp på 3:e plats. Tyvärr fungerade inte gearcut funktionen på växellådan nu heller. Vi växlade 
platser mellan depåstoppen. När målflaggan föll var vi på 6 plats i tävlingen, 5 plats i ER cup. En bra start på säsongen. Nu var det 
dags att serva bilen och försöka att få gearcuten att fungera till deltävling 2 på söndagen. Tidsträningen gäller även till söndagens 
race, så vi går ut även denna gång som femte bil. Söndagens race bjöd till en början på torr race i Gotländsk sol. Bilen gick som 
vanligt riktigt bra. Tyvärr inte fullt ut nu heller med gearcut funktionen trots ominstallation av programvaran till växellådan. Även 
denna gång tog vi oss upp i fältet. Blandade placeringen utifrån olika depåstrategier. När målflaggan faller så var vi på en positiv 
tredjeplats, inte långt ifrån täten. // Rille
Kuriren för 25 år sedan Fredagen den 8 maj 
I morgon inleder Yngve Sällqvist sin 13:e säsong. Efter fyra långa år utan en seger har Yngve fått grejer och blir inte ett dugg 
förvånad om det blir en seger i år.

SVIESTA LINKÖPING 9 MAJ
Det var andra deltävlingen i Mellan Svenska Långlopps serien och dom körde 8 timmar och det kom 23 bilar och Team SEV från 
KMK kom på en 14:e plats och dom åkte 307 varv och dom som vann åkte 391 varv.

KINNEKULLE RING 8-10 MAJ
Det var första deltävlingen i RHK serien och i FF 1600 + Formel Vee var dom 13 stycken och i kvalet var John Thim snabbast före 
Oscar Thim. I Heat 1som kördes över 15 varv kom Oscar Thim på en 2:a plats han var 0,298 hundradelar efter. På en 3:e plats kom 
John Thim han var 0,639 hundradelar efter. I heat 2 vann John Thim med 1,338 sekund och här fick tyvärr Oscar Thim bryta efter 3 
varv och blev 13:e.



STURUP 30 MAJ
En liten racerapport. Vaknar upp på nån rastplats runt Värnamo. Efter en övernattning på väg hem ifrån ER cup tävlingen på Stu-
rup, Malmö. En tävling som började bra. Vi fick 4:e tid på tidsträningen. Efter första timmen racing låg vi 2:a. Efter ett bra depås-
topp så blir det min tur att köra. Knappt halvvägs in så planterar jag bilen i räcket, vilket medför flakbärgning in till depån med en 
justerad bil och ett självförtroende mindre. Depån jobbar snabbt och effektivt. Vi kommer ut igen efter 30 – 40 minuter. Självklart 
långt efter men dock med rädda all poäng vi kan rädda. Vi kämpar på med bilen som inte är hundra i skick. Byter däck på höger 
sidan som är slitna. För 2 punkterade däck vänsterfram. Men när flaggan går så har vi klättrat upp till 12:e plats av 21 startande. 
Vilket medför att vi ligger 4:a i cupen trots allt. Så lite nöjda får vi vara trots mitt fatala misstag att köra över min förmåga. Hem och 
slicka såren för at köra igen om en månad i Falkenberg
DOD Racing genom ”Rille”.

63 John  64 Oscar Heat 1                                  Heat 2 64 Oscar

GELLERÅSEN 30 MAJ
Fredrik Egeland Det sket sig... Samma skit som 
jag haft med BMWn i två år. Första heatet första
 kurvan så börja Bilf..n gå på två cylindrar, så då 
var det färdigkört för denna dag.. 

MANTORP PARK 30 MAJ
Det var tredje deltävlingen i MSLS och det kom 30 stycken och här kom Team SEV från KMK på en 22:a plats dom åkte 183 varv 
på 8 timmar och den som vann åkte 251 varv.

VELODROMLOPPET KARLSKOGA 13-14 JUNI
Det var en RHC tävling med många startande och i Formel Ford var dom 23 stycken och i kvalet var Oscar Thim 2:a 0,817 hundra 
delar efter. På en 3:e plats kom John Thim han var 0,990 hundra delar efter och på 4:e plats kom Anders Flodegård  han var 1,513 
sekund efter.
I Race 1 kom Oscar Thim på en 2:a plats han var 3,631 sekunder efter, och på 3:e plats kom Andes Flodegård han var 17,216 
sekunder efter. På en 4:e plats kom John Thim han var 25,191 sekunder efter.
I Race 2 vann Oscar Thim med 2,638 sekunder GRATTIS, på 3:e plats kom John Thim han var 3,333 sekunder efter. På en 4:e plats 
kom Anders Flodegård han var 28,434 sekunder efter.

GRÖNDAL ESKILSTUNA 27 JUNI
Det var en deltävling Legends cup på Gröndals Motorstadium och här åkte Fredrik Egeland
 och på den fria testen med ojämna nummer var dom 12 stycken och här hade Fredrik 5:e tid 
1,566 sekund efter, och i Tidskvalet första ojämna nummer var dom 10 stycken och här 
kom han 4:a 1,259 efter, och i andra var dom 9 stycken då var han 4:a 1,436 sekunder efter.
 I Rond 1 var dom 5 stycken och åkte 6 varv då blev han 2:a och var 3,323 sekund efter 
och i Semifinalen var dom 5 stycken och då kom han på en 3.e plats och var 5,081 sekunder
efter 8 varv. I Finalen över 10 varv kom Fredrik på en 5:e plats av 6 stycken 
och han var 39,753 sekunder efter GRATTIS.

KINNEKULLE RING 8-10 MAJ
Det var första deltävlingen i RHK serien och i FF 1600 + Formel Vee var dom 13 stycken och i kvalet var John Thim snabbast före 
Oscar Thim. I Heat 1som kördes över 15 varv kom Oscar Thim på en 2:a plats han var 0,298 hundradelar efter. På en 3:e plats kom 
John Thim han var 0,639 hundradelar efter. I heat 2 vann John Thim med 1,338 sekund och här fick tyvärr Oscar Thim bryta efter 3 
varv och blev 13:e.



inte gå in på närmare, men intressant är ett bra ord att beskriva fenomenet. 4,5 timmar med denna specialframvagn och några 
punkteringar senare lyckas vi ändå få med några värdefulla poäng hem.
Men nu var det ju Falkenberg jag skulle rapportera om. Så nog gnällt om löst ben på Sturup.
Tidsträningen var ju som bekant i blötföre och det är inte vårt starkaste kort, vi fick till en åttonde tid som vi var hyfsat nöjda med. 
Torkar det bara upp till tävlingen, så trodde vi nog att vi skulle kunna avancera några platser. När vi linat upp och safetycar rullar 
iväg, så tjuvstannar bilen för mig och vill INTE starta igen. Paniken stegrar sig och min normala startpuls på 200 går upp till omät-
bara siffror. Bilen hoppar sen igång och pulsen lugnar ner sig till normal startpuls igen, när jag hittat fram till min startposition 
igen.
Lamporna slocknar och starten går, det är bra med fäste i raceline, lägger mig i kön då jag inte vill riskera någon dum manöver i 
det blöta. Bohica snurrar i kurva två och jag lyckas precis att inte fronta honom. Jag kan då inte se hur många bilar som kom iväg 
framför snurrningen, men känner ganska snart att fästet är riktigt bra och med två nyrenoverade fjäderben som sitter fast i alla 
ändar går bilen underbart. Kör om ett antal bilar och när jag passerat 2 fast 4 you, går det upp för mig att nu är jag nog i ledning, 
lyckas också bygga upp en trevlig lucka till de andra. MEN ca 50 minuter in i stinten svarar inte bilen på gas i några högerkurvor 
(och det finns ju ett par stycken på Falkenberg). Tror först att det är något galet med motorn, men kommer snart underfund med 
att bensinen håller på att ta slut. Försöker spara så mycket bränsle det går med att gå upp en växel i alla kurvor och växla på låga 
varv. Efter ca 60 minuter (fortfarande i ledning) går jag in för tankning och lämnar över ratten till Richard med orden, kör så fort 
du kan, men kör ecodriving. Inte den roligaste uppgiften, men han skötte det suveränt. Tävlingen rullar på och vi försöker köra så 
bränslesnålt det bara går. Vi blir tvungna att tanka varje timme med följden att det blir ett extra tankstopp också.
Den fina placeringen som vi trodde på inledningsvis, blev nu en femteplats, men vi är relativt nöjda ändå. Bilen går som ett spjut 
när vi har bränsle och felet visade sig vara att den för säsongen nya förpumpen lagt av. Till nästa race kommer det att sitta dubbla 
förpumpar på bilen.
Ha en riktigt skön sommar, så möts vi igen på Kullen
Med vänlig hälsning Michael Eriksson och hela DOD Racing teamet.

RING KNUTSTORP 3 – 5 JULI
Det var Svenskt Sportvagnsmeeting med mycket deltagare som åkte och i Formel Ford klassen var dom 20 stycken och i kvalet kom 
Anders Flodegård på en 3:e plats. I heat 1 som gick över 12 varv och här kom Anders på en 3.e plats han var 4,583 sekund efter. I 
heat 2 som gick över 11 varv kom Anders på en 4:e plats och han var 14,313 sekunder efter.

VÄSTKUSTLOPPET FALKENBERG 10 - 12 JULI
I Porsche GT3 Cup Challenge klass 1 och 2 var dom 8 stycken i Klass 1 var dom 5 stycken och Klass 2 var dom 3 stycken.
I Heat 1 åkte dom 24 varv och här kom Frank Århage på en 6:e plats han var 27.786 sekunder efter, men i Klass 2 vann
han klassen med ca 7 sekunder GRATTIS. I Heat 2 kom han på en 4:e plats han var 21.163 sekunder efter på 24 varv och
i Klass 2 vann han med ca 22 sekunder GRATTIS. I Swedish GT var dom 11 stycken och åkte 65 varv och här kom Frank på
en 6:e plats han var 3 varv efter. 

MANTORP PARK 27 JUI
Det var en deltävling Mellan Svenska Långlopps serien och dom körde 8 timmar och det kom 21 stycken och här kom Team SEV 
på en 19:e plats och dom bröt tyvärr efter 3,23 timmar.

FALKENBERG 28 JUNI
Det var en deltävling i ERCup och dom var 22 stycken och dom åkte 6 timmar och här kom DOD-Racing med Mikael och Richard 
Eriksson på en 5:e plats dom åkte 376 varv och dom som vann åkte 383 varv.
Femteplats för DOD racing i ERCup på Falkenberg trots ecodriving
  Innan jag går in på rapporten är det kanske läge att nu presentera oss i DOD Racing teamet. Det är undertecknad tillsammans 
med brorsan Richard som rattar räserbilen. I depån är det min dotter Mathilda och hennes pojkvän Kristoffer som sköter tankning 
och övriga uppgifter med bravur. Det skulle säkert kunna bli snabbare racing med fler chaufförer och mer personal i depån, men vi 
har så bra stämning och sjukt roligt i vår ”racingfamilj” att vi väljer att inte ta in fler i teamet.

Nu till rapporten. Falkenberg är den bana som vi alla i teamet kanske rankar som den 
roligaste på året, dels för att banan passar vår bil mycket bra och också för att Mathilda då 
kan skriva en lååång nota på saker att handla till sina hästar på Ullared. Även fast Ullared 
kanske inte är min favoritaffär, så känns det mycket skoj att kunna klämma in både lite 
hästsport och motorsport på samma helg.
På vägen ner pratade vi om att det ska bli mycket spännande att prova de av Sellholm  
nyrenoverade fjäderbenen och att nu också båda benen sitter fast i bilen. När vi körde 
senast i Sturup försvann gängorna på vänstra benets toppmutter, med följden att Richard 
blev inkastad i räcket och benet helt löst vandrade runt lite som det ville i överkant. Med 
en okontrollerad camber på nånstans runt -10° till -40°, vägegenskaperna vid inbromsning 
behöver jag kanske 



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
Nu har tekniken hunnit ifatt oss. 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

NÄSTA NUMMER KOMMER I  NOVEMBER

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 medlemmar/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)

Surrskribent: Ove Björling
Redaktör: Anton Samuelsson
E-post: ove.bjorling@hotmail.com
el. info@kmk.nu




