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Hej på er alla vänner.

Nu kör vi ett nytt SURR igen och jag hoppas att alla gillar och tycker att det fungerar med att bara ha nätvari-
anten kvar av SURRET.
Hör av er om ni har synpunkter om detta.
Det vore kul att höra vad ni tycker om vårt nya system med ”månadsmöten”, tycker ni att det blev bra eller 
saknar ni våra vanliga möten. Skicka gärna lite synpunkter till mig.
Vi fortsätter vårt letande efter ny klubblokal, vi har fått några förslag som är under utredning, vi återkommer 
så fort det är spikat vart vi tar vägen. Vi har ju till årsskiftet på oss.
Tänk på alla våra arrangemang som kommer i sommar och höst, hoppas att alla hjälper till så mycket ni kan 
så de kan genomföras på bästa sätt.
Jag ser fram emot 16 Juli då Slottssprinten körs, det verkar bli fränare än vanligt. Det kommer nog att bli kul 
på fredags kvällen. Det är otroligt vilket jobb som Leif och Crister har fixat till. Ja ni andra som hjälper till är 
också otroligt duktiga.
Till sist så vill jag säga att verksamheten rullar på som vanligt, och det är ju tack vare er flitiga medarbetare 
som gör det möjligt. TACK till er alla.

Glad sommar/trevlig semester på er.
Ordförande Micke Hellberg

 
KMK TÄVLINGAR 2016

2-3 Juli  MKR-serien Karting         Valla Raceway

8 Juli  Kvälls Folkrace Trollcupen 1        Trollåsen

15 Juli  Längdhopp mm          Eriksberg

16 Juli  Slottssprinten Rally         Eriksberg

29 juli  Kvälls Folkrace Trollcupen 2        Trollåsen

6-7 Augusti Minimotor                      Valla Raceway

3 September Folkrace Trollcupen 3                     Trollåsen
      
2 Oktober Gimmersta sprinten Rally KM       Gimmersta

Alla KMK:are som vill hjälpa till kontakta någon i tävlingsledningen så slipper vi sitta och ringa och be om 
hjälp, vi har mycket annat att göra med tävlingarna ändå. Ju tidigare ni anmäller er ju bättre är det för tävlins-
ledningen, ta gärna med någon kompis också.

RALLY SM 2017
4-5 FEBRUARI  SÖDERHAMN ( SM VECKAN)
24-25 FEBRUARI  ÖSTERSUND
25-27 MAJ               SSR KARLSKRONA
16-17 JUNI               SANDVIKEN
18-19 AUGUSTI  KOLSVA
8-9 SEPTEMBER  LINKÖPING



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

VÅFFELRACET ESKILSTUNA 19 MARS

Det var Kullander motorsport som var i Eskilstuna och åkte och det kom 80 startande i tre klasser. I Senior 
klassen var dom 48 stycken och här kom Jimmy Kullander på en 
2:a plats i B-finalen GRATTIS och han kom i sina heat 1:a, 1:a och 
4:a och fick 17 poäng.
Två omgångar körda för båda och båda har tagit 7+7 SÅ nu hop-
pas vi inte för mycke men laddar inför sista omgången!!
 Ja jäklar. Jimmy klar för b-final och jag själv har tre raka segrar 
och laddar för A-final, helt galet!!!
 Tydligen är den bästa medicinen och ladda men en veckas 
halsfluss och hög feber för jäklar 3 raka heat-segrar och först in i 
A-final!
Ja men vilken dag. 2:a i A-final efter 3 heat segrar och enda fullpoängaren för dagen. Ja men så jävla härlig 
start på säsongen. Ja är riktigt nöjd och nu ha jag avverkat min 8:de knöl-tävling! Tack Jimmy Kullander för 
jag fick dela bil med dig 
Jonna Olsson kom 2:a i A-finalen i Dam/Veteran klassen och dom var16 stycken.
Jihooo vilken start. Jimmy 2:a i B-final och Jonna, enda fullpoängaren slutade 2:a i A-final. Och bilen iväg på 
bud. Vi åker hem sjukt nöjda och glada

KRUTCUPEN MALMBY STRÄNGNÄS 20 MARS

Då var det klart. Slutade på en tredjeplats efter en hård fajt med motståndarna.
Vi delade på bil idag! Skitkul dag!!!
Tack Jonna Olsson!!
Rally på malma flygfält tack till Jonna Olsson m sambo & kullanders motorsport för lån av bil med Hanna 
Rennergård, Kerstin Rudholm, Ramona Hedenberg plus en till och dom körde tills de blev prejade och styr-
ningen gick sönder.
 I dag har ytterligare tjejer fått 
chansen och gasa på krutcupen 
strägnäs och va dom växer varv 
efter varv. Och vilka leenden som 
kliver ur bilen. Alla fick chansen 
att åka men till sist så vart de stopp 
och bilen är paj. 
Men alltid lika roligt och kunna ge tjejer chansen och prova på motorsport, vi kommer tillbaka merbrudar-
tillmotorsportsåltbromsen 
Det var 14 stycken som åkte och vinnaren åkte 212 varv, och Team Österbro åkte 211 varv och blev 3:a, 4:a 
blev Djulö Racing 2 på 208 varv, 7:a blev Djulö Racing 1 på 204 varv, På 12:e plats kom Kullander Motorsport 
på 91 varv och på 14:e plats kom Jonnas Brudar på 77 varv.



STRÄNGNÄS 2 MARS
Idag drog jag vinstlotten i Strängnäs Malvina Johansson köpte den på anbud.

KRUTCUPEN 16 APRIL
Bilen höll efter 5 timmars krutcupen! Grabbarna slutar på en 4:de plats. Rik-
tigt bra jobbat gubbar Grattis!!! ... nu rullar vi hemåt och lastar om, en golf ska 
upp på släpet för morgondagens tävling... familjeliv the lux Kullander Motor-
sport 
På en 5:e Plats kom Jonas Österberg med sonen Samuel Staveman dom hade 

DEKALTRIMSPRINTEN KISA 5 MAJ
Dt var första deltävlingen i Östgöta sprintcup serie och det kom 63 stycken i 4 klasser. Dom åkte 1 sträcka 3 
gånger och dom 2 bästa tiderna räknades. I Seniorer bakhjulsdrivet var dom 35 stycken och här kom Fredrik 
Larsson på en 20:e plats han var 16,71 sekunder efter.

LAXÅ 7 MAJ
Det var första deltävlingen i Venacupenoch det kom 129 stycken i 4 klasser och i framhjulsdrivet var dom 45 
stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 20:e plats och han kom  i sina heat 2.a, 5:a och 3:a oh fick 
11 poäng och det krävdes 12 poäng för C-final.

ÅSA NISSERACET VIMMERBY 14-15 MAJ
Det var en 2-dagarstävling och det kom 162 stycken i 3 klasser. I Senior klassen var dom 109 stycken och här 
kom Daniel Wadman på en 65:e plats han kom i sina heat 1:a, 5:a, 3:a, 4:a,5:a och Bröt och fick 18 poäng och 
det krävdes 24 poäng för D-final. I Dam-Veteran klassen var dom 38 stycken och här kom Malvina Johans-
son på en 23:e plats och hon kom i sina heat 6:a, 4:a, 4:a, 5:a, 3:a och 3:a och fick 17 poäng och det krävdes 24 
poäng för C-final. På 31:a plats kom Standley Eriksson han kom i sina heat 6:a, 5:a, 5:a, 4:a, 5:a och 6:a och 
fick 11 poäng.

MAJFESTIVALEN HALLSBERG 28-29 MAJ
Det var en 2-dagarstävling och det kom 249 stycken i 3 klasser. I Senior klassen var dom167stycken och här 
kom Patric ”Putte” Björling på en 101:a plats han kom i sina heat 3:a, 1:a, 4:a, 5:a och bröt och fick 18 poäng 
och det krävdes 36 poäng för D-final.

2 DAGARS NYKÖPING 4-5 JUNI
I Nyköpings 2 dagars tävling kom det 221 stycken i 5 klasser. I Seniorer framhjulsdrivet var dom 50 stycken 
och här kom Patric ”Putte” Björling på en 18:e plats han kom i sina heat 4:a, 1:a, 3:a, 1:a och Bröt Rulla. Och 
fick 21 poäng och det krävdes 24 poäng för C-final. I Dam klassen var dom 25 stycken och här kom Malvina 
Johansson på en 19:e plats hon kom i sina heat 4:a, 3:a, 4:a, 6:a och 5:a och fick 13 poäng och det krävdes 23 
poäng för B-final.

STATOIL RACET FINSPÅNG 11 JUNI
Det var en deltävling i Mlimits cup och det kom 62 stycken i 4 klasser. I Senior klassen 
var dom 35 stycken och här kom Daniel Wadman på en 20:e plats han kom i sina heat 
4:a, 3:a och 3:a och fick 11 poäng och det krävdes 12 poäng för C-final. I Veteran klas-
sen var dom 10 stycken och här kom Standley Eriksson på en 8:e plats han kom i sina 
heat 5:a,3:a och 4:a och fick 9 poäng och det krävdes 10 poäng för final. 
En superbra start för Sara Bergås men tyvärr slutar resan efter första heatet pga en 
avkörning. Men jäklar vilken körning. Galet imponerande. Hem och svetsa så laddar 
hon om för trollåsen med blodad tand. I Senior klassen kom Jimmy Kullander på en 
3:e plats i B-finalen GRATTIS. Han kom i sina heat ?, 1:a och 2:a.

KRUTCUPEN ARBOGA 11 JUNI
Det kom 11 stycken och här kom Jonas Österberg med Samuel Staveman på en 2:a plats dom åkte 247 varv 
och var 12 varv efter.



BANRACING

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

MANTORP PARK 9 APRIL
Det var första deltävlingen i MSLS-serien och det kom 34 stycken och här kom Team SEV på 34:e plats dom 
bröt efter 1 varv tyvärr.

KARLSKOGA 18 APRIL
Legends cup hade en tränings dag och här åkte Fredrik Egeland och han åkte 24 varv och hade 3:e bästa tid 
under dagen.

KNUTSTORP 7 MAJ 
Det va första deltävlingen i ER Cup och det kom 21 stycken till start och här kom DOD-racing på en 8:e plats 
och var 4 varv efter.
Nu är premiärtävlingen med ER cup på Knutstorp äntligen över. En misslyckad 8 plats dom resultat. 😁 
En tävling som bjöd på en massa strul. Var det inte teknisk flagg för en lös framskärm. Så bjöd tävlingsled-
ningen på svartflagg för fort körning under gul flagg eller för dålig fart under racet sista minuter. 😁 
Batteri torsk innebar extra depåstopp och även en DNF, svartflagga 5-7 min innan målgång för att bilen gick 
för sakta och till slut stannade.
Som lök på laxen kom en förare från ett annat team och berättade att vi körde så illa. Men han var nog mest 
tvungen att ta ut sin ilska på någon annan, då han sköt ett stort hål i sin motor redan på uppvärmningsvarvet.
Nu bara hem, bryta ihop och komma igen. Om 3 veckor är det dags för tävling på Sturup.
DOD-Racing Michael och Richard Eriksson.

SVISTAD 7 MAJ
Det var andra deltävling I MSLS-serien och det kom 26 stycken och på 21:a plats kom Team SEV som åkte 
299 varv på 8 timmar det var 123 varv efter.

MANTORP 7 MAJ
I SSK-serien i superkart var dom 6 stycken och i Heat 1 kom Terje Brattgjerd på en 3:e plats han var ett varv 
efter. I Heat 2 kom Terje också på en 3:e plats där han var ett varv efter.

Kinnekulle Ring 14 maj
Med en säsong bakom mig valde jag att satsa ännu hårdare till denna säsong! En ny bil beställdes från USA 
för att inte kunna skylla på dåligt material om resultaten uteblev. Men bilen visade sig vara allt annat än 
körklar när den kom hem. Ett par veckor innan premiären stod så bilen klar, men ett motorras stoppade test-
körning innan första tävlingen. Motorn skickas tillbaka till fabriken i USA, och jag skaffade en reservmotor 
som monterades i bilen dagar innan avfärd mot årets första race på Kinnekulle.
På plats på ”Kullen” kördes två testpass under fredagen. Det som slog mig där var att det kommer bli ett tufft 
år på banan. Det var svårt att få till fria varv i det 47 bilar starka startfältet. Klassen har verkligen vuxit till i 
år!
Lördag och dags för race! Vädret bjöd på 4 grader och regn dagen lång. Små ettriga bilar som Legends är 
extremt svårkörda i dessa förhållanden, men det är ju lika för alla! Kvalet gick skapligt, plats 13 av 47. Kände 
dock att jag hade mer att ge till racet.
Äntligen var det dags! Starten gick ok, jag tog mig igenom första varvet utan konstigheter. Sen började jakten 
uppåt! Det blev omkörningar flera gånger nästan varje varv. Det var kamp om varje meter på den kurviga 
och blöta banan. Jag tog mig förbi och körde ifrån bl.a. Janne ”Flash” Nilsson och Erik Jonsson som så sent 
som i fjol körde STCC och ”Peggen” Andersson, som kört tyska DTM. Trots alla hårda fighter så hade jag inte 
en skråma på bilen. Jag körde med insidan av huvudet!
Så i sista kurvan på det allra sista varvet tar jag mig upp på 6e plats och ser målflaggan viftas 25 meter bort. 
Då smäller det. 



Som en blixt från klar himmel (dock varken klar himmel eller blixt denna gång) får jag en kraftig smäll snett 
bakifrån. Jag hinner inte ens reagera innan jag sitter med fronten intryckt i räcket. Mitt på start och målra-
kan.
Nästa race kördes två timmar senare men då stod min stukade bil lastad på släpkärran. Nu börjar ett tråkigt 
jobb med att se hur illa åtgången bilen blev. Nästa race körs i Hässleholm, och vi får se om jag kommer till 
start. Det beror på hur mycket som är trasigt och om det går att hitta delar till det.
Emil Persson från Karlskoga vann i vintras världsfinalen för Legend Cars, och han tog även hem dessa två 
race på Kinnekulle Ring. 

Med vänlig hälsning
Fredrik Egeland

KINNEKULLE 13-15 MAJ
I Formel Ford 1600 var dom 13 stycken och i kvalet var Oscar Thim snabbast och på 3:e plats kom John 
Thim.
I Heat 1 kom Oscar Thim på en 8:e plats han var 4 varv efter och på 9:e plats kom John Thim han var också 4 
varv efter dom kunde inte ställa upp i Heat 2.

VÅLERBANAN NORGE 21 MAJ
Det var en deltävling i Porsche cup och det kom 12 stycken i fyra klasser och i heat 1 som körde 13 varv kom 
Franck Århage på en 4:e plats och han var 22,307 sekunder efter och han blev 3:a i sin klass. I heat 2 åkte dom 
12 varv och då kom Franck på en 6:e plats och var 24,572 sekunder efter, och blev 3:a i sin klass.

KRUTCUPEN VINGÅKER 21 MAJ
I Krutcupen i Vingåker kom det 18 stycken, och här vann Djulö racing 2 på 257 varv och Team Österbro 
kom 3:a på 235 varv men då hade dom problem innan start att tändspolen var trasig så dom fick åka och byta 
till en ny och efter ett par timmar gick kopplingen och insuget sönder, och sedan fick dom åka på 2:an växel 
sedan hela lådan spruckit och sista 10 minuterna gick avgasröret sönder. På 9:e plats kom Österbro junior på 
180 varv där åkte Samuel Staveman och Hampus Carlsson. På 10:e plats kom Kullander Motorsport på 179 
varv dom bröt sedan dom tappat bakre bromsskiva och hjul. På 11:e plats kom Djulö racing 1 på 170 varv. 
Det kan finnas fler KMK:are som åkte då får ni höra av er till mig.

STURUP 28-29 MAJ
Det var andra deltävlingen i ER-cupen och det kom 17 stycken och dom körde 6 timmar och här kom DOD-
Racing på en 11:e plats och åkte 265 varv och var 19 varv efter, och dom gjorde av för mycket däck den här 
tävlingen.

SVISTA 4 JUNI
Det var en deltävling i MSLS i Linköping och det kom 26 stycken team och här kom Team SEV på en 19:e 
plats dom körde 190 varv och var 88 varv efter.

Legends Cup deltävling 2 Ljungbyhed Park
Tillbaka på banan! 
Första tävlingen slutade snöpligt med fronten i räcket och det har varit många timmar i garaget för att få 
ihop bilen till denna tävling som kördes på flygfältet i skånska Ljungbyhed. Vi körde tillsammans med ar-
rangemanget kallat ”Power no bullshit raceday” som är bilutställning, track-day med körning både på drag-
strip och racerbana, samt riktiga race med både våra Legendsbilar och klassen V8 Thundercars. Det blev en 
kanondag med flera tusen likasinnade på plats! Detta var första gången det kördes tävlingar här, och våra 45st 
legender gav arrangören något att bita i!
Vi fick ihop den sargade bilen en vecka innan avfärd mot skåne, så jag hann testa den på banan i Eskilstuna, 
Gröndal, där nästa tävling körs. Allt flöt på bra och jag kunde köra ca 70 varv utan problem. Skönt!
Vi kom ner till Ljungbyhed på fredag eftermiddag för att köra två testpass. Det kändes OK, men verkligen en 
annorlunda bana som utgörs av landningsbanan och taxibanorna längs med denna.
Lördag morgon, fint väder mycket folk på plats, och dags för kval. 



Plats 9 blev resultatet i det jämna fältet. Ett par tiondelar sämre hade inneb-
urit P18 och snäppet snabbare hade placerat mig topp-5! Kul med så jämnt 
startfält! Kände mig nöjd med både körning och bil, såg nu fram mot första 
racet.
Från min nionde startplats gjorde jag en bra start, tog någon plats direkt och 
sen jobbade jag mig upp till 5e plats. Väl där låg jag bakom två konkurrenter 
som körde om varandra hela tiden. Jag avvaktade och väntade på en öppn-
ing förbi och till slut kom den, i sista kurvan gick jag upp på fjärde plats och 
rullade över mållinjen precis i kofångaren på Erik Jonsson som ifjol körde 
BMW i STCC. Otroligt skönt att ta målflagg, och på en så bra placering efter 
kraschen på premiären. Vann gjorde som vanligt Karlskogas Emil Persson.
I race två som kördes senare under lördagen startade jag från plats 7. Denna 
gång lyckades jag inte klättra uppåt i listan på samma sätt, nu fick jag fightas 
för att behålla min plats! Vi var en grupp bilar som slogs om platserna 6-10. 
En stund uppe på 6e plats för att sedan vara nere på 10e igen. Kul racing! 
Med ett varv kvar låg jag 7a, men lyckades ta mig förbi och nå 6e platsen vi 
krigat om ända sedan starten! Och bilen i ett stycke dessutom!
Blickar med glädje fram mot nästa tävling som körs 2 juli på den lilla banan 
Gröndal i Eskilstuna! Där vi istället  för kval och race likt Formel 1 kommer 
vi nu köra många korta kvalheat och efter det finaler, likt rallycrossen. Pub-
liken kommer bjudas på roliga race – så kom och titta! 

Mvh Fredrik Egeland

VELODROMLOPPET KARLSKOGA 18-19 JUNI
Det RHC som körde i Karlskoga och i Formel Ford var dom 18 stycken och 
i kvalet kom Oscar Thim på en 2:a plats, John Thim på en 3:e plats och Leif 
Thim på en 8:e plats.  Heat 1 kom Oscar Thim på en 2:a plats han var 3,225 
sekund efter. På 8:e plats kom Leif Thim han var 35,,175 sekunder efter. Här 
bröt John Thim efter 2 varv. I Heat 2 bröt John efter 2 varv och Oscar och Leif på första varvet.

FALKENBERG 19 JUNI
Det var en deltävling i ER-cupen och dom var 20 stycken och i kvalet kom DOD-Racing på en 9:e tid och 
dom kom i tävlingen på en 10:e plats och dom åkte 339 varv och var 46 varv efter.
En liten racerapport. Inför denna tävling hade vi utrustat en uppsättning fälgar med en extra ”tryckregula-
tor”. En ventil som grabbarna kör med i Nascar. Den ventilen skulle hålla ett konstant tryck och pysa ut det 
ökande trycket allt eftersom värmen steg.
Glada i hågen far vi ut på tidsträningen, jag börjar som vanligt. Bilen känns väldigt hal och orolig, jag gör 
mitt bästa. När jag kommer in för förarbyte så kollar vi däckstrycket. Det har inte funkat med ventilerna, alla 
däck hade tappat tryck. Istället för önskat tryck på 1,8 – 1,9 hade vi 1,1 – 1,4.
Vi fyller på lite luft men inser att tidsträningen är förlorad. Vi får 9:e startruta. 
Nu har vi nya bekymmer, sätter på nya däck, osäkra på vilket däckstryck vi ska ha på kalla däck. Hela teamet 
slår sina klocka huvuden ihop och bestämmer att kalltryck på däcken denna dag får bli 1,5 på höger sida och 
1,4 på vänster sida.
Nu rullar vi ut till griden och tar vår 9:e ruta.
Starten går inga större incidenser i starten. Michael som kör vårt första stint kommer iväg bra. Varv efter varv 
plockar han placeringar. Tar sig upp på 3:e plats. Allt går bra, varvtiderna är blåa,( i resultatlistan så visas den 
snabbaste tiden i mörkblått, 2:a tid i mellanblått och 3:e tid ljusblått) Michael varvar hela startfältet utom 1,2 
och 4:e placerade bilarna. Efter 120 minuter är det dags för förarbyte, Michael är då ledare i tävlingen. Jag 
hoppar in i bilen, lagom som jag ska iväg upptäcker teamet att höger framhjul har en konstig vinkel. Men 
men, bara att köra. Jag kör 2-3 varv, bilen beter sig väldigt oroligt, börjar få rejäla vibrationer/skakningar i 
bilen. Lagom när jag ska gå ut på bakrakan tappar bilen fästet och jag går av banan igen. Ropar in till teamet 
att vi måste byta däck höger fram.



Sagt och gjort jag går i depå för däcksbyte. Vi hissar upp bilen för däcksbyte, upptäcker då att det är fjäder-
benet som släppt ifrån topplagringen, inte undra på att bilen var orolig.
Vi kastar in handduken tillfälligt. Men teamet vägrar ge upp. Vi plockar ner fjäderbenet, svetsar fast det på 
plats igen, 42 minuter senare sitter jag i bilen igen.
Tävlingen är ju förlorad vi har tappat 45-46 varv mot täten. Men vi åker ut och ska ha roligt. Bilen går nu 
riktigt bra, däckstrycket vi hade kommit överens om var helt optimalt. Nu går det fort på banan, vi har 
uteslutande blå tider. Vi kör om allt och alla, vi har riktigt kul trots allt. Vi plockar placeringar trots den 
långa tiden i depån. Jag tror att detta är min snabbaste tävling någonsin, jag får in ett så fint flyt i körningen. 
Vi säger som Gunde, ingenting är omöjligt. Nu njuter vi i racet, vi båda kör om ledarna flera gånger. Känns 
skönt att känna att vi under racet är snabbast på banan. Det triggar oss till nästa tävling på Kinnekulle den 30 
juli. Flaggan går och vi tar oss i mål som 10:a av 20 startande.

Med vänlig hälsning DOD - Racing Richard ”Rille” Eriksson och Michael Eriksson.

Rally

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

ENERGIKONTROLL-SPRINTEN NORRKÖPING 26 MARS
Christer Carlsson och Niklas Hägg Totalsnabbast på Himpan
 
Det kom 113 startande på Himpan på Påsk Afton och alla fick köra 2 gånger och hälften fick åka final. I Ap-
pendix K var dom 4 stycken och här åkte Kartläsaren Lars Hellman med Per-Erik Sköldin SMK Vingåker 
och dom vann finalen med 2,37 sekunder GRATTIS.  I 4WD klassen 
var dom 17 stycken och här vann Christer Carlsson med Niklas Hägg 
Hudiksvall finalen med 1,49 sekunder GRATTIS och dom var totalsnab-
bast också. På en 5:e plats kom Marcus Gerdåker med Mathias Johns-
son dom var 2,78 sekunder efter. På 17:e plats kom Emil Carlsson med 
Magnus Nilsson dom var 1,09,57 minut från final, med då fick dom prob-
lem i andra omgången med bensinproblem. I A-förare 2WD var dom 16 
stycken och här kom Patrik Johansson med Olle Erixon på en 11:e plats 
dom missade finalen med 2,52 sekund. På 12:e plats kom Tobias Carneling med Bengt Andersson dom 
missade finalen med 2,80 sekund. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr 0-1400 var dom 12 stycken och här kom 
Kartläsaren Sören Sjöman med Jonas Sjöman Flen på en 7:e plats dom starta inte i finalen. På 10: plats kom 
Andreas Abrahamsson med Tobias Abrahamsson dom missade finalen med 3 sekunder. Här bröt Mattias 
Fällman med Peter Jansson med motorproblem i första omgången. I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 
var dom 15 stycken  och här kom Claes Claesson med Anton Olofsson på en 3:e plats i finalen dom var 6,23 
sekunder efter. På 11.e plats kom Kristoffer Gustavsson med Henrik Håkansson dom missade finalen med 
9,84 sekunder. I A-B-förare Gr E var dom 4 stycken och här vann Rickard Mossberg med Tobias Dahlberg  
finalen med 0,24 hundradelar GRATTIS, I C-förare Gr E var dom 15 stycken och här kom Johan Karlsson 
med Martin Jonsson på en 4:e plats dom var 2,33 sekunder efter i finalen. På 7:e plats i finalen kom Jonna 
Olsson med Patrik Johansson Nyköping dom var 4,91 sekunder efter. På 11.e plats kom Fredrik Larsson 
med Calle Adamsson dom var 2,38 sekunder från final. På en 14:e plats kom Kartläsaren Jimmy Kullander 
med Ellen Persson VÖMK dom missade finalen med 16,38 sekunder.

Här står vi och väntar på bättre tider..
Dagens sprint slutade med soppatorsk! Det finns två mätare i bilen och den jag förlitat mig på behöver tydli-
gen kalibreras. Snöpligt men bra att komma på nu.. Hur som helst fick vi känna på bilen första vändan och 
det gav mersmak kan man säga, FRÄNT!
Emil Carlsson Motorsport
 



En dålig start skapa ladd i andra åket och vi lyckades kvala till finalåk, som ca 7 stycken i varje klass fick åka. 
Otroligt sönderkörd bana men vi sluta 7:a av 16 ekipage och åker hem 
nöjda med starten på säsongen och känner att lite fart från förra året 
finns kvar. Tack för I dag min underbara kartis Patrik Johansson Jonna 
Olsson.
Första tävlingen för året igår på Himmelstalund i Norrköping. Riktigt 
nöjd.Bilen funkade och kändes bra, ligger fint på vägen efter vinterns 
genomgång. Jag kom in i körningen efter bara ett par svängar och vå-
gade mer och mer. Resultatet blev 12e av 16 i klassen vilket kanske inte 
låter något vidare, men den tekniska och knixiga banan har aldrig pas-
sat mig varpå vi tog det som test och debut med svärfar i högerstolen. 
Nästa tävling är i Eskilstuna om två veckor, det är då vi börjar jaga resultat Tobias Carneling.

 En dålig start skapa ladd i andra åket och vi lyckades kvala till finalåk, som ca 
7 stycken i varje klass fick åka. Otroligt sönderkörd bana men vi sluta 7:a av 16 
ekipage och åker hem nöjda med starten på säsongen och känner att lite fart från 
förra året finns kvar. Tack för I dag min underbara kartis Patrik Johansson Jonna 
Olsson.

Första tävlingen för året igår på Himmelstalund i Norrköping. Riktigt nöjd. Bilen 
funkade och kändes bra, ligger fint på vägen efter vinterns genomgång. Jag kom in 
i körningen efter bara ett par svängar och vågade mer och mer. Resultatet blev 12e 
av 16 i klassen vilket kanske inte låter något vidare, men den tekniska och knixiga 
banan har aldrig passat mig varpå vi tog det som test och debut med svärfar i 
högerstolen. Nästa tävling är i Eskilstuna om två veckor, det är då vi börjar jaga resultat .

BJÖRKVIKS RING 2 APRIL
  Vilken dag och så härligt att kunna ge tjejer chansen att testa på motorsport. 😁 #😁 merbrudartillmotorsport😁  
har vi bidragit med i dag!!! Och bilarna har gått varma med tjejer som har tagit chansen. Stort tack till Linda 
Sjölin Jennie Hartzell för ni kom och hjälpt till och visat vad rally handlar och skjutsat tjejer. De har varit alla 
åldrar allt från 14-75 år som åkt med i dag, drömmar har gått i uppfyllelse. A helt fantastisk roligt. Och tack 
enormt tack Hasse Söderström krutcupen för vi fick komma. Och tjejer chansen är inte över, snart har vi en 
krutcupen tjejbil start klar och redo för er så ni får testa på och gasa ännu mer!! #merbrudartillmotorsport

HEJDESPRINTEN HEJDE 9 APRIL
Det var första deltävlingen i AN-Trofen och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid räknades och 
det kom 34 stycken. Här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland och dom blev 
2:a dom var 9,8 sekunder efter.



APRILSPRINTEN ESKILSTUNA 9 APRIL
Det var första deltävlingen i Eskilstunas sprintcup och det kom 138 stycken och dom körde 1 sträcka 3 
gånger och alla tider räknades. I Ungdomsrallyt var dom 8 stycken och här åkte Josefine Björling med 
Robert Björling sin första tävling och dom blev 8:e plats och var 2,14,5 minut efter med då körde dom lite 
fel i första omgången och tappa tid. I A-B-C-förare 4WD var dom 13 stycken och här kom Marcus Gerdåker 
med Mathias Johansson kom på en 3:e plats och var 4,1 sekund efter och dom blev 3:a totalt också. På 8:e 
plats kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson och dom var 15,0 sekunder efter men då fick dom backa en 
gång på SS 1. I A-förare 2WD var dom 21 stycken och här kom Tobias Carneling med Bengt Andersson på 
en 6:e plats dom var 13,3 sekunder efter. På 7.e plats kom Patrik Johansson med Olle Erixon dom var 13,9 
sekunder efter. I C-förare VOC och Gr N 0-1400 var dom 22 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Lun-
dqvist med Niklas Landin Flen och dom blev 9:a och var 17,1 sekunder efter. I Gr E A-B-C-förare var dom 
22 stycken och här kom Johan Karlsson med Robert Sandberg på en 8:e plats dom var 9,4 sekunder efter. 
På en 10:e plats kom Jonna Olsson med Emilia Widen dom var 14,1 sekunder efter. På 16:e plats kom Kjell 
Hellman med Ramona Hedenberg dom var 39,4 sekunder efter. På 18:e plats kom Henrik Dahlberg med 
Mikael Widell dom var 43,9 sekunder efter.

ZABRARALLYT NYBRO 16 APRIL
Det var en deltävling i 1300 rallycup och det kom 176 startande och dom hade 4 sträckor. I 1300 Rally cup 
var dom 21 stycken och här vann Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika klassen med 
15,8 sekunder GRATTIS.
På 10:e plats kom Andreas Abrahamsson med Tobias Abrahamsson dom var 1,47,1 minut efter. På 15:e 
plats kom Anton Samuelsson med Janne Nilsson dom var 2,2,46,6 minut efter.

Hej mina vänner. Vart fullt upp efter Nybro så inte haft tiden över å skrivit någon rapport än.ja åkte själv från 
Ludvika ner till Örebro först, för å hämtade Stefan Sollenfelt på fredagen. Sen vidare ner till Katrineholm å 
hämta nästa mek Gunnar Fredriksson och sen Mange min kartis. Vi åkte sen ner till Nybro för å besikta. Sen 
efter allt det var klart så handla vi lite korv, Som vi senar grillade tillsammans med ett helt gäng andra Sukka 
åkare,vid den härliga lilla stugbyn i Orrefors. Lördag upp å äta frukost i den mysiga ladan och sen vidare mot 
starten som va kl 11.00. 4 sträckor skulle köras på ca 4 mil utan noter. Då själva tävlingen gick bra för oss så 
har inte mycket å skriva om den, mer än att vi lyckades vinna den å slutade på en 20e plats totalt. Fantastiskt 
roliga å bitvis luriga vägar bjöd det på.vi hade några små problem med att avgasröret hoppade iser i en skarv 
å det blev å läcka på andra sträckan. Men det fixade servicen galant och vi kunde köra ss3 samt ss 4 utan 
nå större problem.vill tacka alla inblandade för en kul helg som vanligt i 1300 Rallycup.Ett speciellt tack till 
Dekaltrim som sponsor med startavgiften denna gång. Nu siktar vi fram mot ett äventyr jag drömt om. Vi ska 
köra Syd Svenska SM rallyt. Ska bli skit kul och tack alla som bidragit till å göra det möjlig. Väl mött i rally 
skogarna. Mvh jan E och Magnus. 
 



SKÄNNINGEKNIXEN SKÄNNINGE 17 APRIL
 Det var första deltävlingen i Östgöta RS-serie och det kom 65 stycken och dom hade 3 sträckor, och i C-föra-
re Gr E var dom 10 stycken och här kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping på en 7:e plats och 
dom var 35,2 sekunder efter.
Första sträckan gasa vi på lite väl tryckt.. dock svårt att se var vi ska men kom runt.... andra sträckan ladda vi 
på och snurra ett varv på asfalten... jaja nu tar vi och leker oss runt sträcka 3... sammasatt en erfarenhet rikare 
Då va de klart för i dag! Körde sista runda på riktigt blöt och hal asfalt så tog de säkra före ladd. Vi slutar sjua 
i våran grupp... så klart missnöjd med ss2 o att jag inte hitta körningen men va fasiken får skärpa mig! De går 
åt rätt håll så vi laddar om och fortsätter nöta. Och hör ni med detta grymma gäng kan man inte annat än va 
på supertopp. Ni är bäst allihopa 

RALLY GOTLAND VISBY 22-23 APRIL
Det var en 2-dagars tävling och dom hade 7 sträckor och det kom 102 startande. I C-förare  Gr F, VOC och 
Gr N till 1400 cc var dom 2 stycken och här vann Kristoffer Gustavsson med Thomas Johansson klassen 
med 8,7 sekunder GRATTIS.

NORASPRINTEN NORA 30 APRIL
Det var en sprint tävling och dom hade 1 sträcka som kördes 3 gånger och alla tider räknades. Det kom 58 
startande .I 1WD klassen var dom 26 stycken och här åkte Kartläsaren Jimmy Kullander med Jimmy Al-
fredsson SMK Örebro och dom kom på en 12:e plats dom var 11,1 sekund efter, och bland B-förarna var dom 
8 stycken blev dom 5:a och var 7,1 sekund efter.

SVISTATRÄFFEN LINKÖPING 1 MAJ 
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och dom hade 3 sträckor och det kom 103 startande. I A-B-
förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 9 stycken och här kom Jimmy Kullander med Micke Widell på 
en 7:e plats dom var 13,7 sekunder efter och kom 4:a bland B-förarna.

Jovars vilken bana och va de har hoppats.. attack från alla förare i dag.. Volvon hoppa som aldrig för i sista 
och golfen smaka på däcktrave efter riktig attack-körning. Vi har haft riktigt roligt allihop och nu får vi åka 
hemåt och skruva bil Smiley wink och återkommer med djupare rapport//Jimmy
 En skaplig flygtur på SS3 sluta med lös bakre kofångare och trasig broms-slang. Vart en spännande avslut-
ning på SS3... men jäklar så fränt de vart och gasa Volvo i dag. Nu blir de garaget i turbo fart inför Eskils-
tuna//Jimmy & Micke

I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 13 stycken och här kom Claes Claesson med Mia Thell på 
en 5:e plats dom var 31,28 sekunder efter. I C-förare Gr E var dom 16 stycken och här kom Jonna Olsson 
med Patrik Johansson Nyköping på en 8:e plats dom var 14,26 sekunder efter. På 11:e plats kom Kjell Hell-
man med Julia Meister dom var 45,29 sekunder efter. Här bröt tyvärr Fredrik Larsson med Calle Adamsson 
Ramunder på SS 2.

TORSDAGSRALLYT ESKILSTUNA 5 MAJ
Det var andra deltävlingen i Eskilstunas sprintcup och det kom 136 startande och dom åkte 1 sträcka 3 
gånger. I Ungdomsrallyt var dom 6 stycken och här kom Josefine Björling med Robert Björling på en 5:e 
plats dom var 1,58,7 minut efter men då tappade dom ca 30 sekunder på SS 3 på en punktering. I A-förare 
2WD var dom 15 stycken och här kom Tobias Carneling med Bengt Andersson på en 2:a plats dom var 5,2 
sekunder efter. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 13 stycken och här kom Jimmy Kul-
lander med Kaj Olsson och dom kom på en 8:e plats och dom var 17 sekunder efter och dom blev 5:a bland 
B-förarna. I B-förare 2WD var dom 16 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan 
Johansson Björkvik och dom kom på 12:e plats och dom var 33,5 sekunder efter. På 16:e plats kom Mikael 
Gustavsson med Mikael Brink och dom var 4,26,2 och då fick dom maxtid på SS 3 där dom bröt. I C-förare 
2WD var dom 21 stycken och här åkte Kartläsaren Tobias Larsson med Andreas Andersson Vingåker och 
dom kom på en 13:e plats och dom var 34,9 sekunder efter. I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var 
dom 24 stycken och här åkte Kartläsaren Håkan Lundqvist med Niklas Landin Flen och dom på en 16:e 



plats och dom var 32.9 sekunder efter. På en 18:e plats kom Kartläsaren Björn Olsson med Elisabeth Pet-
tersson Fagersta och dom var 34,7 sekunder efter. I Gr E var dom 25 stycken 1A, 3B och 21 C och här kom 
Rickard Mossberg med Tor Peres på en 2:a plats dom var 0,2 hundradelar efter. På en 6:e plats kom Johan 
Karlsson med Fredrik Jonsson dom var 3,5 sekunder efter men dom blev 3:a bland C-förarna och var 0,9 
hundra delar efter och GRATTIS till andra uppklassningspoängen. På 11:e plats kom Jonna Olsson med 
Emilia Widen dom var 12.9 sekunder efter och blev 8:a bland C-förarna och var 11,3 sekunder efter.

SOUTH SWEDISH RALLY KARLSKRONA 5-7 MAJ
Det var tredje SM JSM tävlingen och det kom 77 startande och dom hade 12 sträckor. I Otrimmat 2WD var 
dom 8 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika och dom bröt på 
SS 6 efter en avåkning mot en stenmur. I Otrimmat 4WD var dom 8 stycken och här kom Ulf Pettersson 
med Erik Gustavsson SMK Linde på en 4:e plats och dom var 4,27,9 minuter efter.
 I Trimmat 4WD var dom 12 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiks-
vall och dom bröt på SS 9.
Sträckorna i går var våra första sträckor på grus i racetempo.  Justera lite på bilen i går kväll och i morse, 
kändes mkt bra ss5 till ss9. På ss9 snurra vi på vägen och slog i hårt högerfram. Vi trodde att hjulet var borta, 
vi hoppa ur o kolla, alla hjul där dom ska, in igen o i väg. På servicen efter 
så såg vi vart smällen tagit, på hasplåten under var de flyttat o lite överslaget. 
Det var jäkligt surt för att vi låg 3a i klassen när vi bröt. Stort tack till Anton , 
Oscar , Mats och till Jonas och Tomas för toppen service o trevligt sällskap. 
Tack för ordet
Christer Carlsson

MAJPOKALEN NORRKÖPING 7 MAJ
Det kom 100 startande och dom hade 5 sträckor. I A-förare 4WD var dom 11 
stycken och här kom Markus Gerdåker med Mathias Johnsson på en 5:e plats dom var 1,11,3 minut efter 
och dom blev 7 totalt. På 7:e plats kom Emil Carlsson med Henrik Dahlgren dom var 2,11,3 minuter efter. 
I A-förare 2WD var dom 20 stycken och här vann Fredrik Eriksson med 
Kristoffer Nordlund klassen med 2,5 sekund GRATTIS och dom blev 4:a 
totalt. Här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Johan Eriksson Ludvika och 
dom bröt på SS 4 där slangen mellan pump å tryckslang gick sönder. Här 
bröt Patrik Johansson med Mattias Erixon Nässjö på SS 1 efter en avåkn-
ing. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 10 stycken och här 
kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson på en 5:e plats dom var 
39,2 sekunder efter. På 7:e plats kom Andreas Abrahamsson med Tobias 
Abrahamsson dom var 1,33,9 minut efter. På 8:e plats kom Anton Samuels-
son med Janne Nilsson dom var 7,54,9 minuter efter, men då tappade dom 
ca 6 minuter på SS 4 efter att fått dubbelpunktering. Här bröt Per Allo med Lukas Karlsson Gnesta i målet på 
SS 4. I C-förare 2WD var dom 9 stycken och här åkte kartläsaren Tomas Johansson med Andreas Anders-
son Vingåker och dom bröt i starten på SS 4. I C-förare Gr E var dom 9 stycken och här kom Jonna Olsson 
med Patrik Johansson Nyköping och dom kom på en 5:e plats och var 2,38,3 minut efter.

I mål för dagen!! ss4 slog vi sönder höger bak i alla gropar så den dansa bilen 
fick bara försöka ta oss runt ss5. Vi är jättenöjda ändå och fart finns kvar från 
förra året. Hem och laga 😁 och ladda om ännu snabbare!!
Kör man sönder får man laga! I dag byter fröken i gula golfen bakaxeln som 
fick sig en annorlunda form under ss4 i går. Bra gjort att hon ratta ss5 så pass 
bra som hon gjorde som den ser ut 😁 😁 // Jimmy



MORGONGÅVASVÄNGEN HEBY 14 MAJ
Det var första deltävlingen i 7-klubbars serien och det kom 125 stycken och dom körde en sträcka två gånger. 
I Gr E Alla var dom 16 stycken 2A, 1B och 13 C och här kom Johan Karlsson med Tobias Dahlberg på en 
9:e plats och dom var 1.26.2 minut efter och dom var 7:a bland C-förarna och var 58,7 sekunder efter.

KENT STIGHS MEMORIEL IGELFORS 14 MAJ
Det var motormarknad i Igelfors och då passar Finspångs MS på att köra ett litet rally med 28 stycken och 
dom körde 2 sträckor 2 gånger. I B-förare 2WD alla var dom 6 stycken och här kom Jimmy Kullander med 
Micke Widell på en 4:e plats dom var 2,34,9 minuter efter. I C-förare 2WD alla var dom 5 stycken och här 
vann Claes Claesson med Peter Fritz klassen med 28,9 sekunder GRATTIS till första uppklassningspoän-
gen. På 4:e plats kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping dom var 1,05,7 minut efter. I 4WD var 
dom 2 stycken och här kom Emil Carlsson med Magnus Nilsson 2:a dom var 3,47,7 minuter efter men då 
stannade dom och byte däck på SS 3.

BROSPRINTEN BRO 14 MAJ
Det var en deltävling i AN-trofen och det kom 35 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid 
räknades. I Gr F var dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Got-
land och dom blev 2:a och var 0,6 hundradelar efter.

VIOLENRALLYT FLEN 21 MAJ
Fredrik och Kekke vann klassen och blev 4.a totalt
Det var en deltävling i 7-klubbars serien, RM-serien VOC-serien och det kom 191 stycken och dom hade 5 
sträckor och KMK hade målet på SS 2 och ett stort tack till dom som ställde upp och jobbade på tävlin-
gen. I A-förare 2 WD var dom 33 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta 
med 8,4 sekunder GRATTIS och dom blev 4:a totalt. På 17:e plats kom Patrik Johansson med Olle Erixon 
och dom var 1,19,5 minut efter. Här bröt Calle Tranior med Erik Thollen på SS 2 med ett trasigt hjul. I B-
förare 2 WD var dom 17 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brinck på en 10:e plats dom 
var 1,24,4 minut efter. I C-förare 2 WD var dom 15 stycken och här kom Rasmus Carlson med Lars Carl-
son på en 6:e plats dom var 1,07,8 minut efter. På 10:e plats kom Kartläsaren Andreas Abrahamsson med 
Fredrik Karlsson Västerås dom var 2.03,5 minuter efter. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 
35 stycken och här åkte Kartläsaren Thomas Johansson med Jonas Sjöman Flen och dom bröt på SS 5 med 
kopplingshaveri. I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 cc var dom 25 stycken och på 16:e plats kom Claes 
Claesson med Peter Fritz dom var 2,04,4 minuter efter. På 19:e plats kom Kartläsaren Håkan Lundqvist 
med Niklas Landin Flen dom var 2,35,4 minuter efter. I Grupp E var dom 17 stycken 4 A, 2 B och 11 C, På 
6:e plats kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping dom var 1,30,1 minut efter, och dom blev 4:a 
bland C-förarna och var 43,6 sekunder efter. På 8:e plats kom Johan Karlsson med Henrik Dahlgren dom 
var 1,54,1 minut efter, och blev 6:a bland C-förarna och var 1,06,4 minut efter. På 12:e plats kom Esbjörn 
Fälth med Maths Storm dom var 2,53,3 minuter efter, och vann B-förare med 1,23.3 minut. I Appendix K 
var dom 19 stycken och här kom Anders Jansson med Åke Andersson på en 9:e plats dom var 8,15,1 mi-
nuter efter, men då tappade dom ca 5 minuter på SS 2. I 4WD var dom 18 stycken 13 A, 4 B, 1 C och här åkte 
Kartläsaren Kristoffer Gustavsson med Micael Jakobsson Nyköping och dom blev 8:a och var 2,26,1 minut 
efter, men dom vann B-förarna med 50,9 sekunder. I Ungdomsrally var dom 12 stycken och här kom Josefine 
Björling med Robert Björling på en 9:e plats dom var 7,01,8 minuter efter. Här åkte Sven Karlsson med Roger 
Skymborg föråkare och det  var nästa på dagen 30 år sedan han åkte sin första tävling.

ROGER ERICSSONS MINNE KOLSVA 28 MAJ
Det kom 58 stycken och dom körde en sträcka 3 gånger och bästa tid räknades. I B-förare 2WD alla var dom 
7 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Johansson med Håkan Johansson Björkvik och dom blev 6:a 
och var 29 sekunder efter. I C-förare alla var dom 18 stycken och här kom Jonna Olsson med Emilia Viden 
Kolsva på en 13:e plats och var 30 sekunder efter, och dom var 6 stycken Gr E åkare där blev hon 2:a och var 
3 sekunder efter. På 15:e plats kom Fredrik Larsson med Calle Adamsson Ramunder dom var 40 sekunder 
efter och var 3:a i Gr E och var 13 sekunder efter. På 16:e plats kom Kjell Hellman med Jimmy Kullander dom 
var 54 sekunder efter och blev 4:a i Gr E och var 27 sekunder efter. På 17:e plats kom Björn Olsson med Jim 
Bergström och dom var 1 minut efter och blev 5:a i Gr E och var 33 sekunder efter.



RALLY KARLSTAD 4 JUNI
Det var första deltävlingen i Svenska Rallycupen och en deltävling i 1300 Rallycup också, det kom 241 styck-
en och dom hade 6 sträckor. I 1300 Rallycup var dom 20 stycken och här 
kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika på en 3:e 
plats dom var 10,2 sekunder efter. På en 5:e plats kom Thobias Wahlström 
med Magnus Johansson dom var 23,5 sekunder efter. På 9:e plats kom An-
dreas Abrahamsson med Tobias Abrahamsson dom var 1,15,4 minut efter. 
På 13:e plats kom Anton Samuelsson med Janne Nilsson dom var 2,20,2 
minuter efter.
 Här tappar Niklas Hägg och Christer Carlsson totalsegern.
I A-förare 4WD var dom 18 stycken och här kom Kartläsaren Christer 
Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall 2:a och dom var 10,1 sekund efter 
och dom tappade 13 sekunder på SS 4 efter en avåkning dom blev också 2:a 
totalt. På 9:e plats kom Emil Carlsson med Olle Erixon dom var 1,28,8 
minut efter. Här bröt Ulf Pettersson med Henrik Söderkvist Skillingaryd 
efter en rullning på SS 4. I A-förare 2WD var dom 48 stycken och här kom 
Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta på en 2:a plats dom var 
6,2 sekunder efter och dom var 9:a totalt. Här bröt Patrik Johansson med 
Mattias Erixon Nässjö efter en rullning på SS 4. I A- B-förare VOC var dom 
26 stycken och här bröt Per Allo med Lars Olsson Vingåker efter att dom rullat på SS 2.

KLAPPJAKTEN ÖSTERBYMO 5 JUNI
Det var en deltävling i ÖÖM mästerskapet och dom hade 4 sträckor och det kom 93 stycken. I C-förare Gr 
E var dom 3 stycken och här kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping på en 2:a plats dom var 
26,4 sekunder efter. I A-B-förare VOC var dom 5 stycken och här kom Jimmy Kullander med Daniel Suvala 
Nyköping på en 4:e plats dom var 1,02,6 minut efter, och dom var 3 B-förare då blev Jimmy 2:a 43,2 sekunder 
efter.

LAXÅRALLYT LAXÅ 11 JUNI
Det kom 75 stycken och dom hade 6 sträckor och i A-förare 4WD var dom 6 stycken och här kom Emil 
Carlsson med Magnus Nilsson på en 2:a plats dom var 6,2 sekunder efter GRATTIS och dom var 2:a totalt 
också. Här åkte Kartläsaren Olle Erixon med Roger Gustavsson Östernärkes RMC och dom bröt efter en 
avåkning på SS 5.

SWEROCK SPRINTEN TAXINGE BYGDEGÅRD 18 JUNI
Det var en deltävling i 7-klubbars-serien och det kom 84 stycken och dom körde en sträcka 3 gånger och bäs-
ta tid räknades. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var dom 8 stycken och här kom Anton Samuelsson 
med Lucas Samuelsson på en 6:e plats dom var 9,7 sekunder efter. I C-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 
var dom 9 stycken och här kom Claes Claessson med Peter Fritz på en 7:e plats dom var 9,3 sekunder efter. 
I Gr E alla var dom 10 stycken och här kom Johan Karlsson med Anders Karlsson på en 2:a plats dom var 
3,6 sekunder efter GRATTIS till tredje uppklassningspoängen lika med B-förare. I Ungdomsrally var dom 8 
stycken och här kom Josefine Björling med Robert Björling på en 8:e plats dom var 45,8 sekunder efter, i 
andra omgången blev dom hindrade av en bil som hade åkt av. 

DUNTEBERGET MOTALA 18 JUNI
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och dom körde 1 sträcka 3 gånger och alla tider räknades. 
Det kom 53 stycken. I C-förare Gr E var dom 9 stycken och här kom Jonna Olsson med Patrik Johansson 
Nyköping 5:a och dom var 5,76 sekunder efter. I A-B-förare VOC, Gr F och Gr N 0-1400 var Jimmy Kul-
lander med Jim Bergström ensamma och dom fick maxtid på SS 2 och SS 3.
Klassvinst för Jimmy och Jim. Som vanligt bjuder Motala på teknisk tuff bana och vi tar två trasig bilar med 
oss hem. Poäng plockade för fortsatt jakt i sprintcupen i höstens avslutande tävlingar.



NI SOM FLYTTAR

Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben när ni flyttar adressen är Katrineholms Motorklubb Eriksbergs-
vägen 4  641 32 Katrineholm Tele 0730 - 818384  eller E-post: info@kmk.nu

MÅNADSMÖTEN
Månadsmöten hålls den 8/8, 10/10 och 12/12 på Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. Andra platser meddelas på 
facebook.

ARBETSGRUPP KARTING
Gokart sektionen månadsmöten hålls första söndagen i månaden klockan 18.00, utom i juli, 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.

NÄSTA NUMMER AUGUSTI

Se hit alla klubbmedlemmar!
Nu har vi tagit fram nya klubbjackor och T-shirts av bra sort/kvalite`.
Jackan är i svart, en ”softshelljacka”, typisk höst/vårjacka, ofodrad med bra motstånd mot väta/vind.
Jackan finns hemtagen i Large, XL och XXL och kostar 370 Kr.
Vill man ha eget namn tryckt under loggan på bröstet, så kostar det 30 kr hos F – N Textil (gamla OKQ8 – 
macken)
Mindre storlekar tas hem på beställning.
T-shirten är i 180 grams bomull och finns i rött och svart med vit logga/text.
De finns hemtagna i storlekar från 120 centilong upp till XXXL.
Priset är endast 30 kr styck!
Det går även att få loggan/text tryckt på andra kläder/väskor mm.
Kontakta F – N Textil (gamla OKQ8 macken).

Vill ni vara med på SMS-listan för aktuella utskick?
Skicka ert Mobilnummer till info@kmk.nu 
Eller till 070-65 55 840 (Obs, går bara att SMS:a till)

Surrskribent: Ove Björling
Redaktör: Anton Samuelsson


