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Välkommen till Julfest. 
Klubben inbjuder alla medlemmar till Julfest med 

jultallriksbuffé. 

Söndag 7 December kl.17 på ComMat, (Ericsson-matsalen, 

Västgötagatan 16). 

Funktionärer som under året jobbat minst vid två tillfällen, 

bjuds på detta. 

Övriga medlemmar, 100 kr. Andra medföljande icke 

medlemmar, 175 kr. 

 

Anmälan senast 1 dec, helst på mail info@kmk.nu 

eller tele/sms till Crister 0703918559 samt Micke 

0705480922 

Varmt välkomna till Julfesten 2014 
 

mailto:info@kmk.nu


Ordfö rande har ördet 

Hej alla glada KMK:are! 

Nu har mörkret infallit sig och tävlingssäsongen är över för de flesta. Många har ställt undan sina 
bilar, några har sålt några satsar på nytt. Kul att det händer lite i garagen. 
Jag vet att många har tävlat flitigt under året med blandade resultat, men kom ihåg det är inte 
viktigast att vinna utan att del taga. 
Vi har på rally sidan fått en dubbel Svensk Mästare och det gillar vi. GRATTIS Crister Carlsson. 
KMK har haft mycket förarkurser under året, det har varit Karting skola med mycket bra resultat. Kul 
att det kommer in lite nya förare i klubben. 
Just nu så byggs det om på banan i Valla och med detta så vet vi att det blir mycket säkrare att åka 
där. 
Vi har inhandlat en släpkärra typ flyttsläp i klubben och detta kan ni som kmk:are hyra för 200/dygn, 
just nu så finns det i Bie hemma hos mig. Ring om ni behöver. 
Det är kul att vara ordförande i denna klubb då den flyter på av sig själv, tack vare alla goa 
medlemmar som gör sitt bästa. 
Vi närmar oss JUL och då hoppas jag att vi ses på julbordet som är den 7/12 på Com Mat. Anmäl er 
om ni inte gjort det. 
Jag vill tacka alla som jobbat på våra arrangemang under åter, utan er så blev det ingenting. Ta åt er 
ni som jobbat. 
Som sagt TACK för detta år så hoppas vi på ett lika bra 2015. 
Med vänlig hälsning 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförande 
Micke Hellberg 
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SVENSKA RALLYCUPEN 2015 

1. 1-2 maj Rally Gotland Visby 

2. TBA 

3. 27 juni Skilling 500 Skillingaryd 

4. 25 juli Kullingstrofen Herrljunga 

5. 29 augusti EMK Kannan Eskilstuna 

6. 12 september Rally Småland Vetlanda 

7.  31 oktober Marknadsnatta Skänninge 

 

 

 

 

INFO! 

 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com 

om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

Vill ni förarlicens eller kartläsarlicens kontakta Robert Björling 

på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00! 

 

Vill ni han notlicens/codriver rally kontakta Crister Carlsson på 

mobil 070-9288464 eller på mail ccrally@telia.com 

 

KMK har en teststräcka på Gimmersta ni som vill testa ring till 

Anders Karlsson mobilnr. 070-5117988 

 

mailto:ccrally@telia.com


Torsdagen den 24 juli 

”Liten rapport från dagen test i Kil med Tech Pro/Reiger och Micke Gustavsson. Det var 3 

bilar som körde och hade lite Shakedown inför Herrljunga på lördag. Ola Axelsson, Fredrik 

Grahn och Philip Haag. Jag åkte med Ola och vi fick till bilen som vi ville, litar mer o mer nu 

allt. Ja agera motvikt till Philip i dag också, som testa olika inställningar på krängare mm. 

Philip var mkt nöjd med dagens test. Fredrik testa lite olika däck mm. Mats Jonsson dök upp 

o titta lite under dagen oxå . Stort tack till Micke med personal för ett ännu perfekt test, spelar 

ingen roll om det är 25 minus grader eller 30 grader varmt. Alltid lika bra. Tack för ordet” 

Mvh Codriver Christer Carlsson 

Ola Axelssons Volvo 940    Fredrik Grahns Ford Focus WRC 

   
Olas 940     Fredriks Ford och Olas 940 

 
Philip Haag Citroen DS3 R3 



KULLINGSTROFEN HERRJUNGA 26 JULI 
Det var en deltävling Svenska 

Rallycupen och det kom 205 startande 

och dom hade 4 sträckor. I A-förare 

2WD var dom 34 stycken och här kom 

Fredrik Eriksson med Daniel Mörn 

Edorsson på en 13:e plats dom var 50,3 

sekunder efter, plus att dom har varit av 3 

gånger. Här åkte Kartläsaren Christer 

Carlsson med Ola Axelsson Västerås och 

dom bröt på SS 3 med motorproblem. 

 

”Vi åkte ner till Herrljunga och 

Kullingstrofén i delad ledning i Svenska 

Rallycupen, på samma poäng som Jimmy 

Olsson och Mattis Olsson. 

 

Vi gick ut som tredjebil i klassen efter just 

Mattis och Jimmy, det var väldigt halt och 

kändes lite tamt på första sträckan, var 

riktigt illa ute i en höger där vi lika gärna 

kunnat hamna på taket. Var före både 

Mattis och Jimmy och vi trodde det var en 

bra tid, men dom tyckte också det var halt 

och dom som startade längre ner i klassen 

hade bättre fäste och satte bättre tider. 

 

Kändes lite bättre på SS2, fick en liten 

stoppsladd i en hårnål där jag var lite sen 

med noten... blev ingen kanontid här 

heller, men låg efter de två sträckorna och 

13,7 km körda SS 16,4 sekunder efter 

Philip Haag som ledde. 

 

SS3 var lite längre på 16,7 km, fick inget 

riktigt flyt på sträckan och brottades med 

dåligt fäste, hade en kris här med och slog 

i höger fram där vi var riktigt nära att åka 

in i en kohage, nu blev det studs ut på 

vägen igen... 15,7 sekunder efter Johan 

Holmberg som var värst. 

 

SS4 var dagens sista men längsta sträcka 

på 20,5 km, ville sig inte här heller, gjorde 

en pinsam avåkning i ett dike efter en 

jättesladd i en höger följt av rattvobbel och 

for av på innern i nästa sväng, tur att det 

inte låg något hårt där... 

Kass tid här också, 32,1 sekunder efter 

Pierre Fransson som var snabbast. 

 

Vi slutade nu på 13e plats av 34 i klassen 

och 20e totalt av 205 startande. 

Är inte nöjda med det resultatet och det 

var inte bra för vårat deltagande i cupen, 

blev en tung resa hem, bara bita ihop och 

komma igen till nästa tävling. En liten tröst 

iallafall var att flera som också brukar 

vara snabba, t. ex Jimmy Olsson och 

Mattis Olsson inte heller hängde med.” 

/Daniel Edorsson,codriver åt Fredrik 

Eriksson 
 

”Efter torsdagens test så var vi taggade att 

göra ett bra resultat i dag. SS1 gick väl 

sådär, vi var av vägen i ett vägbyte och 

långt ut i målsvängen, bara ta nya tag till 

SS 2, sträckan flöt på och vi var på g igen. 

Service innan SS 3. Allmän översyn av 

grabbarna . SS 3 var 16 km lång och efter 

ca halva sträckan börja vi tappa greppet 

bak, (däcken var helt slut när vi kom i mål) 

bjöd publiken på lite bresladdar, när vi 

Kom i mål lät motorn lite konstigt, vi tog 

oss in till servicen. Väl på servicen såg vi 

att grenröret sprucket, och de lät mer om 

motorn nu oxå. Vi besluta att bryta 

tävlingen, tråkigt men så är det ibland, 

tyvärr. Stort tack till Sören och Anders för 

en fenomenal service under dagen. Tack 

för ordet.” 

Mvh Codriver Christer Carlsson  

Ola Axelsson Volvo 940  



KVÄLLSRALLYT ESKILSTUNA 8 AUGUSTI 

Det var tredje deltävlingen i Eskilstunas 

sprintcup och dom körde 1 sträcka 2 

gånger och det kom 86 stycken. I A-B-C-

förare Gr E var dom 17 stycken och här 

kom Jimmy Kullander med Micke Widell 

på en 5:e plats och dom var 10 sekunder 

efter. På 16:e plats kom Björn Olsson med 

Kjell Hellman och dom var 37,6 sekunder 

efter, dom var 14 stycken C-förare och då 

blev Jimmy 3:a 3,3 sekunder efter och 

Björn blev 13:e man och var 30,9 sekunder 

efter. I Klass 4WD var dom 13 stycken och 

här bröt Kimmo Frondelius med Peter 

Johnson på SS 1 efter en avåkning. 

I B-förare 2WD var dom 11 stycken och 

här kom Lars Lindros med Christian 

Eriksson Flen på en 9:e plats dom var 33,2 

sekunder efter. I C-förare VOC och Gr N 

0-1400 cc var dom 15 stycken och här kom 

Claes Carlsson med Jonna Olsson på en 7:e 

plats dom var 5,5 sekunder efter. I C-förare 

2WD var dom 12 stycken och här åkte 

Kartläsaren Tobias Larsson med Andreas 

Andersson Vingåker och dom blev 10:a 

dom var 18 sekunder efter, men då körde 

dom sönder ett bromsrör efter 100 meter på 

SS 1 så dom åkte bara med frambrom på 

SS 2. 

   
Kimmo         Björn                Jimmy 

 

SNAPPHANERALLYT HÄSSLEHOLM 8 – 9 AUGUSTI 

Det var tredje deltävlingen i SM och JSM och dom hade 9 sträckor och det kom 98 stycken 

med lokala åkare. I Otrimmat 4WD var dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Christer 

Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom blev 4:a och var 1,46,8 minut efter, men då 

tappade dom 1 minut på SS 2 men fick med sig 9 SM – poäng GRATTIS. 

 

Citat ur Katrineholms – kuriren Lördagen den 9 augusti 

Tung start för Carlsson  
Kartläsare Christer Carlsson, KMK, och föraren Niklas Hägg fick ingen bra start på 

Snapphanerallyt som ingår i SM-serien. 

Efter fredagskvällens två specialsträckor ligger de båda på 

nionde plats i den klassen den otrimmade klassen för 

fyrhjulsdrivna bilar. De är närmare en minut efter ledande 

Mikael Lindqvist/Per Andersson. Carlsson/Häggs värsta 

konkurrenter om SM-titeln, Jan-Erik Folkesson och Joachim 

Carlström, ligger före i resultatlistan. De båda ligger fyra 

respektive femma. Men det återstår sju specialsträckor innan 

tävlingen är avgjord.



Målet SS 5 

23. Niklas Hägg / Christer Carlsson, 

SMK Hälsinge - Mitsubishi Lancer EVO 

IX  
Vi är redan borta sedan igår. Så det är inte 

så roligt. 

Bilen är för trött för denna typen av vägar.  

Målet SS 9 

23. Niklas Hägg / Christer Carlsson, 

SMK Hälsinge - Mitsubishi Lancer EVO 

IX  
Vi är här och får med oss några problem. 

Tanken var att vi skulle varit längre upp, 

men vi får ta nya tag.  

”Det blev bra till slut ändå denna tävling. I går på garnison på ss 2 körde vi fel och fick 1 

minut i tillägg, så vi starta om i morse som 8a i klassen o sist. Nya tag i dag o bara kämpa på. 

Vid matuppehållet i dag var vi 6a. Och till slut när vi gick i mål på sista sträckan var vi 4a i 

klassen. Konkurrenter som fått problem med punkteringar o motor problem. Vi åkte dagen 

utan problem.De trodde vi inte i morse när vi starta. Så vi är i delad sm ledning i allafall.”  

Mvh Codriver Christer C  

Hägg Motorsport 

Citat ur Hudiksvalls tidning Måndagen den 11 augusti. 

Ödesdiger felkörning 
En felkörning blev ödesdiger för Niklas 

Hägg i Snapphanerallyt. 

Slutfacit blev nu en fjärdeplats i klassen 

otrimmat fyrhjulsdrivet. 

Årets tredje deltävling i rally-SM, av 

sammanlagt fem, avgjordes i trakterna 

kring Hässleholm. Totalt ingick nio 

sträckor på elva mil, där de båda första 

kördes på asfalt på militärområdet 

Garnisonen redan på fredagen. 

Det blev en prövningens kväll för Niklas 

Hägg och hans kartläsare Christer 

Carlsson. 

– Sträckan består i ett virrvarr av vägar och 

på ett ställe körde vi fel. Lätt hänt men 

ändå riktigt surt, sa Niklas. 

 

 

SMK Hälsinge-ekipaget bestraffades med 

en minuts tillägg och därmed var loppet i 

praktiken kört. 

– Nästan så man hade lust att åka hem till 

Ilsbo, men vi bet ihop, sa Niklas. 

Som under lördagens sju grussträckor höll 

högt tempo. Väl i mål kunde han 

konstatera att utflykten till Skåne resulterat 

i en fjärdeplats. Vann gjorde östgöten 

Mikael Lindqvist, före Robin Friberg, 

Ludvika, samt Jan-Erik Folkesson, Örebro. 

– Det flöt på riktigt bra. Mikael Lindqvist 

rådde vi visserligen inte på, men var 

snabbare än de övriga, fortsätter Niklas.

KILLINGEN KIL 9 AUGUSTI 

Det var en deltävling i Suzuki Cup och det kom 136 stycken och dom hade 5 sträckor. I 

Suzuki Cup var dom 10 stycken och här vann Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson 

klassen med 7,6 sekunder, GRATTIS till åttonde uppklassningspoängen. Här åkte 

Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan- Erik Eriksson Ludvika och dom bröt efter SS 4 med 

växellåds problem. 

http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014033&regnr=1587
http://www.resultatservice.com/resserv/tvlinfo/snrkommentarer.jsp?tvlnr=2014033&regnr=1587


”Tjena!  

Då har vi vart i Kil och sladdat, deltävling 

nr5.  

Rally Killingen bestod av 5 mycket fina och 

varierande specialsträckor. 

SS1 var riktigt snabbåkt på ca 8km så det 

gällde att va på tå direkt, vi lyckades vinna 

sträckan med 1sek. Riktigt kul då jag 

brukar va lite trög i början. 

2:an blev det annan karaktär på, här 

svängde hela tiden. Här laddade vi för 

mycket, det va nära flera gånger, tappade 

1,8sek till 1:an. 

Innan sträcka 3 fick jag se att vi hade 

glykolläckage, visade sig vara ett litet hål 

på en kylarslang. Vi tejpade så gott det 

gick och hoppades på att det skulle gå på 

ss3 och till servicen. Här rullade det på 

enda till vi kom till ett krön som kallades 

lyft i noterna! Vi flög alldeles för långt och 

landade hårt på nosen, efter det vart man 

ganska avtrubbad faktiskt, tappade bara ca 

2 sek. Nu till service, sätta fast hasplåten 

som lossat i bakkant och byta 

kylarslangen. 2 SS kvar och endast 1 dryg 

sek upp JanE i ledning. Vi gick på hårt på 

ss4 och fick till det riktigt bra, vann 

sträckan med 3,1. Tyvärr försvann JanE 

här med växellådsfel.  

Bara ss5 kvar och det va samma som ss1 

och där gick det ju bra sist så 

förhoppningarna va stora. Vi körde så fort 

vi kunde utan att riskera något, tvåa 1,7 

efter Rickard betydde att vi rullade i mål 

som segrare för första gången i 1300 

Rallycup!! Jiiiha kulroligt!!  

 

 

Det är så kul det här med rally och kunde 

aldrig tänka mig att jag skulle vara här 

uppe i resultaten redan när jag började i 

höstas. 

Och att åka i 1300 Rallycupgänget är 

halva grejen med alla gliringar, glada 

tillrop och att alla hjälper alla när det 

strular!  

Ses i Vimmerby!”  

Emil & Tobbe  

”Sammanfattning av killingen😊 

4 mil skulle de gasas och ha kul på,ss1 

bjöd på en snabb sträcka som ja och 

Mange tog oss igenom på andra tid. Ss2 va 

en mera krokig ss skit frän väg med 

överraskningar på som vi klarade av utan 

större missar. En andra tid igen😊 ss3 va 

oxå rätt krokig och som innehöll ett hopp, 

som visa sig blev jobb på servicen för 

många i klassen. Vi flög men landa ganska 

mjukt så klara oss helt utan beskymmet. 2a 

igen men leder klassen nu😃. 

Service uppehåll nu, hände mycke nu där 

kul och hjälpa dom andra så dom kunde 

fortsätta tävlingen😃. Vi bytte däck på 

våran bil nu. 11 år gammla Yokohama 

hade vi åkt på i fram och dunlop i bak. Vi 

satte på lite högre kumho nu och drog iväg 

till ss4 som skulle bli våran sista sträcka 

för dagen. Känslan i bilen blev kanon nu 

och flöt på fint tills 4,3km från mål då 5 

and växel låser sig, så de va bara och 

pluttra i mål och bryta tråkigt nog för 

denna gång. 

Tack för en trevlig helg och kul att vi blev 

så många som åt tillsammans efter rallyt.” 

Mvh Jane o Mange Nilsson

JUBILEUMSSPRINTEN NYKÖPING 16 AUGUSTI 

Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 49 startande och dom hade 5 sträckor. I 

C-förare Grupp E var dom 5 stycken och här vann Jimmy Kullander med Micke Widell och 

dom vann klassen med 26,8 sekunder, GRATTIS till första uppklassningspoängen. På en 4:e 

plats kom Björn Olsson med Kjell Hellman och dom var 3,56,1 minuter efter, med då åkte 

dom av på SS 1 och tappade ca 1,30 minuter. 



I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 12 stycken och här kom Rasmus Carlsson med 

Linnea Andersen Nyköping och dom kom på en 8:a plats dom var 5,45,7 minuter efter men då 

tappade dom ca 5 minuter på SS 5. Här bröt Kristoffer Gustavsson med Viktor Niemistö 

Nyköping efter SS 2 med dåligt oljetryck. 

ARC RALLYT TENNKANNAN ALMUNGE 16 AUGUSTI 

Det var en deltävling i Historiska cupen och det kom 72 stycken i ARC rallyt och 67 stycken i 

Tennkannan och dom hade 8 sträckor. I Historiska klassen 8 H1 – 75 var dom 22 stycken kom 

Gunnar Fredriksson med Jan-Erik Eriksson Ludvika på en 2:a plats dom var 8 sekunder efter 

och dom blev 3:a totalt 30,6 sekunder efter och när man slog ihop båda kom Gunnar på en 

13:e plats totalt. 

SILVERRATTEN ÄLMHULT 16 AUGUSTI 

Det var en deltävling i SSRC och det kom 

133 stycken och dom hade 6 sträckor. I A-

förare 2WD var dom 25 stycken och här 

åkte Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson 

med Pierre Fransson Vimmerby och dom 

kom på en 4:e plats och dom var 8,8 

sekunder efter och dom blev 6:a totalt. 

”Den 16e Aug var jag nere i Älmhult och 

åkte tävlingen Silverratten med Pierre 

Fransson, Vimmerby MS. 

Vi var laddade till tänderna och han hade 

självförtroendet på topp efter segern 

i Kullingstrofén. 

Måste säga att jag kände extra press på 

mig efter att nu åkt med Gunnar Barth 

noter tre tävlingar och det nu var Anders 

Martinsson noter, det är väldigt stor 

skillnad kan jag säga, Barth är bättre... 

  

Vi gav oss iväg på den 4,6 km långa ss1, 

vilken attack, grymt högt tempo, tog några 

km innan jag kom in Martinsson noterna 

och fick till flytet, var lite sen med noten i 

en vänster som resulterade i en väldigt 

snäv ytter, men det gick vägen, skulle tro 

att vi hade tävlingens värsta attack i den 

svängen...  vi var fyra på sträckan, 2,6 sek 

efter David Bellborg som var snabbast. 

SS2 var lite längre, 10,1 km. Höll ett bra 

tempo här med, fick hejda honom i 

en vänster där han höll alldeles för hög 

ingångsfart, blev till att ta in bilen på 

innern och där 

högg det till på 

nåt och blev lite 

tvåhjulsåka, men 

de slutade bra, inget gassläpp för de inte... 

Var trea på sträckan, 2,9 sek efter Mattis 

Olsson som var snabbast. Vi behöll 

fjärdeplatsen. 

SS3 var 7,7 km lång. flöt på utan problem, 

trea på sträckan, 2,5 sek efter Mattis som 

var snabbast. 

SS4 som var 4,6 km lång gick riktigt fint 

och vi slog till med en andra tid, 0,5 sek 

efter Magnus Johansson som nu fått upp 

tempot riktigt och var värst. vi låg nu trea 

efter denna sträckan. Vi var 2,6 sek efter 

Stoffe Nilsson som var totalsnabbast. 

SS5 var 5,7 km lång och det var attack 

utan dess like, trea på sträckan, 2,6 sek 

efter Mattis som var snabbast igen. 

vi halkade tyvär ner till fjärdeplats, 

Bellborg tog oss med 2,3 sek på sträckan 

och var nu 1,8 sek före oss. 

SS6, tävlingens sista sträcka på 8 km, och 

jag kan ju säga att det var en taggad 

chaufför... Vi skulle bara förbi Bellborg 

igen... 

Höll ett mycket bra tempo här med, blev en 

fjärdetid på sträckan, 3,4 sekunder efter 

Magnus Johansson som var snabbast och 

även lyckades köra hem segern. 

  

Vi blev nu fyra, lyckades inte ta Bellborg 

på sista utan han var 2,3 sekunder före oss 

i totalen och blev trea, Mattis blev tvåa 7,5 

sek före oss och Magnus vann alltså, 8,8 

sek före oss. Fränt att det skiljde så lite 

mellan oss efter 4 mils körning. 

Vi blev även sexa totalt och före flera i 

4wd.” 

 /Daniel Mörn Edorsson  



SWEDOL LUDVIKA RUSHEN 
LUDVIKA 16 AUGUSTI 

Dom hade en sträcka som kördes 3 gånger 

och dom 2 bästa resultaten räknades. I A-

B-C-förare VOC klassen var dom 7 

stycken och här åkte Kartläsaren Magnus 

Sjöman med Jonas Sjöman Flen och dom 

blev 3:a och dom var 1,1 sekund efter. 

AUGUSTISPRINTEN 
FOLLINGBO 16 AUGUSTI 

Det var en deltävling i AN-Trofen och det 

kom 38 stycken, och dom körde en sträcka 

3 gånger och bästa tid räknades och i Gr E 

A-B-C-förare var dom 12 stycken och här 

åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med 

Henrik Jacobsson Gotland och dom vann 

klassen med 0,3 hundradelar GRATTIS. 

Citat ur Katrineholms – kuriren Torsdagen den 21 augusti 

Nytt KMK-rally i finrummet  

KMK-rallyn i slottsmiljö har blivit en 

hit tack vare Slottssprinten. Ny är det 

dags igen – vid Gimmersta. 

Premiären för Slottssprinten blev en 

dundersuccé förra året som återkom i 

somras. Nu har KMK fått en förfrågan från 

Gimmersta om ett liknande upplägg för en 

ny tävling. 

– Det är verkligen kul att få tillgång till de 

här ställena. Vi är tacksamma för att få den 

här möjligheten, säger KMK:s 

tävlingsledare Crister Nystrand. 

Helt nytt i rallysammanhang är inte 

Gimmersta. Där var ett serviceuppehåll i 

samband med Midnattssolsrallyt. 

– Den här gången förlägger vi både start, 

mål och service till Gimmersta, säger 

Crister Nystrand. 

 

4-5 oktober körs SM-finalen i Uppsala. 

Dagen därpå avgörs Gimmerstasprinten. 

– Vi har två sträckor, en på sex kilometer 

och en på elva. Några partier går på mindre 

skogsvägar och därför begränsar vi antalet 

startande till omkring 100, säger Crister 

Nystrand. 

Men innan dess ska KMK också arrangera 

finalen i Trollcupen, folkracetävlingen på 

Trollåsen utanför Vingåker. 

Två deltävlingar är avverkade och lördag 

30 augusti avgörs finalen. Även då räknar 

arrangören med ett 100-tal startande. Det 

blir för övrigt en stor motorhelg i 

Katrineholm, samtidigt avgörs nämligen 

Svemo cup och ungdoms-SM i motocross 

för andra året i rad på Dammängen. 

VÄSTRALLY TROLLHÄTTAN 30 AUGUSTI 

Det var fjärde deltävlingen i Svenska Rallycupen och det kom 178 startande och dom hade 7 

sträckor men SS 4 blev struken. I A-förare 2WD var dom 28 stycken och här kom Fredrik 

Eriksson med Daniel Mörn Edorsson på en fin 5:e 

plats dom var 40,0 sekunder efter, och dom blev 11 

totalt. Här åkte kartläsaren Christer Carlsson med 

Ola Axelsson Västerås och dom bröt på SS 3 efter 

en avåkning. 



”Vi var i Trollhättan och åkte 

Västrallyt, den fjärde deltävlingen i 

Svenska Rallycupen. 

Innan tävlingen låg vi på fjärdeplats i 

cupen, målet för dagen var givetvis att 

försöka avancera i tabellen! 

  

SS1 Kändes som en okej start på tävlingen, 

åttonde tid, 4,8 sek efter Jimmy Olsson som 

var snabbast. 

  

SS2 Var en riktig temposträcka, vi tycker vi 

höll i bra och höll ett högt tempo sträckan 

igenom, vi körde in på en femtetid, 

10, 8 sek efter Jimmy som var värst igen, 

men vi var bara 2,8 sek efter tredjetid på 

sträckan. 

Vi klättrade nu till femteplats. 

  

SS3 Var dagens längsta sträcka på 1,5 mil, 

Tycker vi åkte bra, blev femtetid för oss 

här med, 11.9 efter Peter Zachrisson som 

tog sträcksegern. 

 SS4 Gick bra ända till målsvängen, där vi 

åkte för fort och for av vägen och studsade 

över en stor sten och ut på vägen igen, vi 

trodde båda att det var slutåkt, men bilen 

tog inte så mycket stryk, men blev konstig 

hjulinställning, bara att försöka åka vidare 

och göra det bästa av det. 

Sträckan blev sen helt struken på grund av 

en olycka... 

  

Det var ingen service innan SS5 så vi fick 

köra som bilen var, den kändes väldigt 

orolig på vägen och vi fick inte nåt riktigt 

flyt alls på sträckan. 

Tappade 10-12 sek till dom vi åkt jämnt 

med innan och 19,2 sek till Zachrisson som 

var värst. Vi halkade ner till sjätteplats. 

  

Innan SS6 var det service och bilen fick en 

rejäl översyn och vi justerade lite 

inställningar, kändes mycket bättre nu än 

sträckan innan men bilen var inte riktigt 

som den var innan avåkningen. Gjorde så 

gott vi kunde på sträckan som var den 

klassiska Kabelvägen som man drömt om 

att få åka,  Tiden var okej mot dom vi åkt 

jämnt med innan sträcka 4, Jimmy Olsson 

satte en kanontid här, 17,6 sek före oss, 

men vi var t.ex 8,4 sek efter Kristian 

Johansson som var trea på sträckan. Max 

Svensson var 0,8 sek före oss. 

  

SS7 Sista sträckan, var på en 

folkracebana, svårkört och halkigt, blev 

ingen höjdartid men vi tog oss igenom utan 

misstag och tappade ingen placering i 

totalen. 

  

Vi trodde sen att vi blev sexa, men det 

visade sig att Jimmy Olsson som stod som 

segrare kört fel på folkracebanan och fick 

5 minuter tidstillägg, otroligt surt för 

dom, men vi klättrade nu ett snäpp och 

slutar som femma i klassen av 28 startande 

och elva totalt av 178 startande, känner 

oss ganska nöjda med det, med tanke på 

avåkningen och hur bilen blev efter det. 

Vi hade endast 6,2 sekunder upp till 

tredjeplats i klassen. Grattis till Peter 

Zachrisson och Stina Cebers till segern! 

  

För cupens del blev det ett lyckat resultat 

där Max Svensson nu går upp i ledning 

och vi går upp som tvåa, endast en poäng 

efter Max!”  

/Daniel Mörn Edorsson, kartläsare åt 

Fredrik Eriksson 

 

”Rapport Västrallyt  

Denna tävling blev inte som vi tänkt. Vi 

börja lite lugnt på ss1 och ss2.mitt på 

vägen och inget strul 

Ss3 var 15.7 km lång, när det var 5.7 km 

kvar så när vi tog en H2/kr så kände Ola 

direkt att nåt hände , och de gjorde de, 

kulbulten hade gått rakt av. Bilen blev 

herrelös o vi toucha några träd direkt o 

ner i slänt och de hela tog stopp mot en 

tall..  

Vi hade tur att vi inte tog fronten direkt i 

första träden. Så bra som de gick fram dit 

har Ola o ja inte åkt förut. Flöt på så bra o 

allt stämde kanon. Nu behöver bilen 

ordentligt med kärlek i garaget för att bli 

fin igen. 

Tack för ordet” 

Mvh Christer Carlsson 



 

 

 

 

 

 

 

EMILSTROFEN VIMMERBY 30 AUGUSTI 

Det var en deltävling i Suzuki Cup och det kom 129 stycken och dom hade 6 sträckor, och i 

Suzuki Cup var dom 14 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik 

Eriksson Ludvika och dom vann klassen med 3,8 sekunder GRATTIS. På 3:e plats kom Emil 

Carlsson med Tobias Abrahamsson dom var 24,4 sekunder efter och var bästa C-förare och 

fick sin nionde uppklassningspoäng GRATTIS. 

”Tjena! 

Då har vi vart en sväng till Vimmerby o 

kört deltävling 6 i cupen. 

Emiltrofén lät ju som att det va som gjort 

för mig! 

Det började inge vidare i regnet, en riktig 

stoppsladd i första sväng och tvekande 

körning efter det på ss1. Men ingen 

katastrof och nya tag på 2:an. Men jag var 

inte helt tillfreds med körning, tyckte att 

jag sladdade lite för mycket o tappade tid. 

På ss4 skrattade vi hela tiden, fantastisk 

sträcka som löpte på bra. Nu gick det 

bättre och körningen va som jag ville. 

Vi avslutade på samma vis och är nöjda 

med dagen. Vi hängde inte riktig med 1 o 2 

denna dag men lyckades vinna fajten om 

tredjeplatsen och kommer hem med hel bil. 

Nu taggar vi om för några race utanför 

cupen innan vi drar till Sigtuna i slutet av 

September o deltävling 7! 

See ya” / Emil 

”Tävlingsrapport från Vimmerby . 

Småland skulle visa sig stå för små 

marginaler, men som tur va på våran sida 

denna gång. 

I höger stolen som vanligt med notblocket 

Magnus Nilsson. 

Vi va taggade för denna tävling, kanske 

lite väl mycke då ss1 kunde ha sluta i en 

flopp, med lite luft under vingarna och en 

påminnelse om att Småland svänger tog vi 

oss i mål på en andra tid. Andra sträckan 

blev de till och fokusera mera och skärpa 

till sig lite,inga problem på denna typiska 

Smålands väg som de stod i roadbok. 

Ss3 gasa vi på bra och hade en behaglig 

känsla.ligger nu på en andra plats inför 

den 12 km långa ss4. Helt sjukt rolig 

sträcka,vi log nog hela sträckan och 

lyckades men en bra tid och går upp i 

ledningen. Ss5 gick fint och tog lite tid till 

så inför sista va de lite spännande läge. 

Sekund strid och 3,1 km, blev nog inte så 

många andetag tror ja förens vi passera 

målskytten. Vi va snabbast på den och 

segern blev vår denna gång i detta härliga 

gäng vi är. Tack alla och Vimmerby för era 

fantastiskt roliga och fina vägar.  

Nu laddar vi för nästa tävling i Sigtuna 

och då utan noter.” 

Väl mött i rallyskogen team Jane



EAST SWEDEN RALLY LINKÖPING 5-6 SEPTEMBER 

Det var fjärde SM och JSM tävlingen och dom hade 9 sträckor och det kom 79 stycken och i 

Otrimmat 4WD var dom 9 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas 

Hägg Hudiksvall och dom bröt på efter SS 6 med drivnings problem. 

”Denna helg var det mkt på spel, så de gällde att hålla ett högt tempo direkt. Fredagen 

innehöll 2 sträckor. Vi fick inte till det på fredagen, fast vi tyckte de kändes bra. Fast tiderna 

tyckte nåt annat. Nya tag på lördagen o jävlar anamna. Vi tog 3 placeringar i klassen på 

ss3.  Och på ss4 tog vi en placering till och när vi åkt ss 5 låg vi 3a i klassen 10 sek från 

ledning, men på ss6 hände de som inte fick hända, vi flög på ett krön som vi inte trodde vi 

skulle flyga på och bilen landa på vänster bakhjul och drivaxeln small av direkt vänster bak. 

Från himmel till helvete på ett ögonblick. Bara att parkera , det var en sträcka till innan 

service så vi fick bryta. Finns inte ord så tråkigt att bryta när vi åkte som vi aldrig gjort förut. 

Allt stämde till 100%. Bara att ta nya tag i Uppsala om en månad och SM finalen. Nu vet vi 

att vi kan åka fort o behåller den känslan till Uppsala. 

Stort tack till Anton o Niklas för den perfekta servicen i helgen.” 

Mvh  Codriver Christer Carlsson 

ÖSTGÖTAKLASS 6 SEPTEMBER 

”Vi låg trea och hade en sträckseger i ryggen när laddlampan tändes på SS7 (Vår 5e). Vi tog 

oss med nöd och näppe till service innan batteriet tog slut men det finns ingen annan att ta 

till. Inbyggd laddregulator och lite udda fästen. Inte ens ett besök på närliggande Feltema 

hjälpte... Surt att bryta när vi fått upp farten och låg i slagläge för avancering i listan, men 

det får bli en annan tävling.” 

 

Tobias Carneling med Johan Gustavsson 

 

 

 



EMK – KANNAN ESKILSTUNA 13 SEPTEMBER 

Det var en DM-tävling och det kom 102 startande och dom hade 5 sträckor och KMK fick 2 

klassegrar och 2 bröt. I B-C-förare 4 WD var dom 5 stycken och här vann Marcus Gerdåker 

med Mathias Johnsson klassen med 2,26,3 minuter GRATTIS till första 

uppklassningspoängen, och han blev 12:a totalt. I A-förare 2 WD var dom 15 stycken och här 

vann Fredrik Eriksson med Daniel Mörn Edorsson klassen med 17,6 sekunder GRATTIS, och 

dom blev 2:a totalt också 15,4 sekunder efter. 

 

”Dagen gick bra till halvvägs in på sista sträckan, hm har man inte jobb så skaffar man sig”  

I C-förare Grupp E var dom 5 stycken och här bröt Jimmy Kullander med Micke Widell på 

SS 5 efter en avåkning och träffade ett träd, plus att han har åkt av en gång på SS 2. I C-förare 

Gr N 1300 Rally Cup var Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson ensamma i klassen med 

dom åkte av på SS 1 och fick bryta. Här åkte Björn Olsson med Jonna Olsson efteråkare. 

Tävlingen ingick i KM. 

 

 



Stora KMK-framgångar i EMK-Kannan. 
PRESSRELEASE 

 

Vid lördagens DM-rally, EMK-Kannan i 

Eskilstuna, klev två av KMK:s rallyåkare 

fram och visade det höga tempo som 

krävdes. 

Dryga 100 tävlande gick ut på 5 sträckorna 

sydost om Eskilstuna, som skulle visa vara 

både utslagsgivande och luriga och där 

sträckorna kantades av tusentals åskådare. 

I klassen 2WD som alltid har ett stentufft 

motstånd, blev det en övertygande seger av 

KMK-teamet Fredrik Eriksson/Daniel 

Edorsson-Mörn som vann med 17 

sekunder före Nyköpings Janne Pettersson. 

Efter tre sträcksegrar och två andratider var 

det klart att förstaplatsen landade i KMK-

teamets hand, och de körde även in på en 

total andraplats i EMK-Kannan, bara 

slagen av en potent 4WD-bil, således 

mycket imponerande av Fredrik o Daniel. 

I klassen B/C 4WD gjorde KMK-bröderna 

Marcus Gerdåker/Mattias Johnsson lite av 

comeback efter en ofrivilligt 

tävlingsuppehåll där bilens motor/drivlina 

satt lite käppar i vägen för tävlandet. Nu 

blev det en tävlingscomeback med stor 

mersmak, en klar seger i klassen efter fem 

sträcksegrar och vinst med nära 2,5 

minuter och en total 12:e plats i tävling, 

var ett skönt kvitto på bra fart när bilen var 

helt Ok. 

Bägge teamen har nu fullt fokus på race 

redan nästa helg då Svenska Rallycupen 

fortsätter i Askersund, där Fredrik o Daniel 

har chans att gå upp i ensam ledning inför 

finalen den 25 Okt.

 

”Vi var i Eskilstuna och åkte deras tävling 

EMK Kannan, som ingick i 

Södermanlands/Västmanlands DM. 

 

Satte upp ett bra tempo direkt på ss1 som 

var 6,7 km lång, fanns några fulsvängar 

men dom klarade vi av utan problem och vi 

körde in på snabbaste tid, 1,8 sek före 

Janne Pettersson/Kekke Nordlund. Hade 

även tredje tid totalt, 2,8 sek efter den 

snabbaste. 
 
SS2 Svalboviken, var dagens längsta 

sträcka på lite över 18 km, vi åkte här 

senast 2001 och mindes sen då att den var 

otroligt krävande, sträckan har det mesta 

och det svänger hela tiden. Vi tycker inte vi 

hade perfekt flyt hela tiden men blev en bra 

tid ändå! Janne och Kekke var snabbast 

här 0,5 sek före oss, men vi behöll 

ledningen, nu 1,3 sek före dom. 

 

SS3 var en grymt snabb sträcka som man 

verkligen måste våga hålla i på, Tog 

sträcksegern och var tvåa totalt här! 0,6 

sek före Daniel "Fräsen" Eriksson. 

Utökade ledningen till 2,5 sek före Janne 

och Kekke. 

 

SS4 Kändes riktigt bra, gick klockrent hela 

vägen och det blev en ny sträckseger och 

tvåa totalt, 0,4 sekunder från att vara 

Totalsnabbast! Vi var 0,9 sek före Jan Olof 

Marklund som sen vann totalt, Sträckan 

var 4,8 km lång. 

Utökade ledningen lite till och ledde nu 

med 4,3 sek före Janne och Kekke, alltså 

en väldigt rolig fight där det skiljde så lite 

mellan oss på sträckorna!  

 

SS5 var samma som ss1 en gång till, vi 

försökte åka smart och stabilt utan 

överladd, slog i något i en innersväng på 

slutet av sträckan och tappade lite flyt, då 

vi båda satt o funderade på om vi hade 

punka, men det hade vi inte som tur var! 

Här slog Johan Svensson/Terje Karlsson 

till och var snabbast, 0,4 sek före oss. 

Tyvär så körde Janne och Kekke just punka 

på slutet av sträckan och tappade tid men 

dom behöll andraplatsen. 

 



Vi vann till slut tävlingen med 17,6 

sekunder före Janne/Kekke, ner till Stefan 

Hanhela/Emil Eklund på tredjeplats hade 

vi 26,2 sekunder. Vi blev även tvåa totalt, 

endast en 4wd bil före! Han var 15,4 sek 

före efter lite över 4 mils körning. 

Känns otroligt skönt och nu börjar vi 

uppladdningen för Askersund redan på 

lördag, då är det Svenska Rallycupen som 

gäller, där vi ligger tvåa, endast en poäng 

efter ledaren.”

/Daniel Mörn Edorsson kartläsare åt Fredrik Eriksson 

TV – SVÄNGEN HÖRBY 13 SEPTEMBER 

Det var en RM-tävling för historiska bilar och det kom 143 stycken och dom hade 7 sträckor. 

I STD/GT – GTS H 1 var dom 14 stycken och här bröt Gunnar Fredriksson på SS 4 med 

tekniska problem. 

REJMESVÄNGEN ASKERSUND 20 SEPTEMBER 

Det var näst sista deltävlingen i Svenska Rally Cupen och dom hade 4 sträckor och det kom 

134 startande. I A-förare 2WD var dom 20 stycken och här bröt Fredrik Eriksson med Daniel 

Mörn Edorsson på SS 3 med motorproblem. I B-C-förare 4WD var dom 7 stycken och här 

vann Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson klassen med 19,7 sekunder GRATTIS till 

andra uppklassningspoängen. I B-förare 2WD åkte Kartläsaren Niklas Carlson med Martin 

Holmdahl MK Ran och dom bröt på SS 1 efter en avåkning. 

Ny rallyseger för 
rallybröderna Marcus o 
Mattias.  
 

I lördags körde de in den 

andra rallysegern på 

raken, när de tog en 

seger i Svenska 

Rallycupens deltävling i 

Askersund. 

Tre sträcksegrar bäddade 

för en klar rallyseger 

med 20 sekunder, en 

rejäl tidsvinst i 

rallysporten där det kan gälla tiondelar. 

 

Katrineholms MK-Teamet Marcus 

Gerdåker/Mathias Johnsson, rallybröderna 

som nu slog till igen efter förra helgens 

seger i Eskilstuna, gjorde åter en 

kanontävling där de dominerade sin klass, 

B/C 4WD och även en total drygt 20:e 

plats av de 135 startande i en hårt tävling 

med kvalificerat motstånd. 

Efter att haft lite bilstrul under våren o  

 

sommaren, har det verkligen släppt för 

teamet som nu verkligen ser fram mot flera 

tävlingar under hösten.  

 

  

 

 

 

 

 



”Vi åkte till Askersund med förhoppningen 

att klättra i Svenska Rallycupens 

poängtabell, vi låg tvåa, en poäng efter 

Max Svensson. 

Började ok på första sträckan, men gick 

inte klockrent, Fredrik tyckte inte bilen 

kändes som den brukar. blev sjättetid på 

sträckan. 

Efter sträckan så hörde vi att motorn 

började misstända något ytterst lite, han 

missade sen mer när vi stod på tomgång 

innan sträcka två, var ute och kände på 

kablar o kontakter men allt verkade ok, 

bara att köra då... Sen på sträckan blev de 

värre, gick på tre cylindrar och vi fick 

nästan stanna, men tog oss i mål, tappade 

givetvis mycket tid. 

Tog oss till service och bytte stift och 

tänspole, gick sen som han skulle hela 

transporten och en bit in på ss3, men han 

började då gå illa igen, så då styrde vi åt 

kanten och bröt. Tråkigt. 

Väl hemma så fick våran motortrimmare 

Nille undersöka felet, och det visade sig 

vara dålig tändkabel och fördelarlock det 

berodde på, en skitsak som ju är svår att 

förutspå, men vi är glada trots allt att det 

inte är värre än så. 

Åkte nu ner ett snäpp i listan och ligger nu 

trea inför den sista deltävlingen 

Marknadsnatta, sista helgen i oktober. 

Vi ligger nu 10 poäng efter Jimmy Olsson 

som leder och 8 poäng efter Max Svensson 

som är tvåa, chansen finns fortfarande att 

vinna cupen och vi har inte gett upp än!” 

/Daniel Mörn Edorsson

MJÖLKPALLEN POKALEN GNESTA 21 SEPTEMBER 

Det var en DM-tävling och det kom 47 stycken och dom hade 3 sträckor. I A-förare 2WD var 

dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Fredrik Karlsson med Janne Pettersson Nyköping och 

dom blev 2:a och var 33,9 sekunder efter. I C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 7 

stycken och här kom Tobias Abrahamsson med Björn Ragnarsson på en 4:e plats och dom var 

25,1 sekunder efter. I Appendix K var dom 2 stycken och här kom Anders ”Munken” Jansson 

med Åke Andersson på en 2:a plats och dom var 5,10,7 minuter efter men då tappade dom ca 

4 minuter på SS 3 där dom fick stanna för en som åkt av. Här åkte Kristoffer Gustavsson 

föråkare Tävlingen ingick i KM. 

JEHANDERSPRINTEN NORRKÖPING 27 SEPTEMBER 

Det var en deltävling i Östgötas RS-serie och det kom 59 stycken och dom hade 4 sträckor. I 

C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var dom 11 stycken och här bröt Claes Claesson med 

Jonna Olsson efter SS 3 där dom körde på en sten i målsvängen. I C-förare Gr E var dom 12 

stycken och här kom Björn Olsson med Kjell Hellman på en 11:e plats dom var 1,18,6 minut 

efter. I Appendix K var dom 2 stycken och här kom Anders ”Munken” Jansson med Åke 

Andersson på en 2:a plats dom var 58 sekunder efter. 

NYBYRUNDAN ESKILSTUNA 27 SEPTEMBER 

Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 41 stycken och dom körde 1 sträcka 3 

gånger. I C-förare VOC var dom 6 stycken och här bröt Kristoffer Gustavsson med Mikael 

Gustavsson Nyköping på SS 3 med växellåds problem. 

 

 



RALLY SIGTUNA TROSTA PARK MÄRSTA 27 SEPTEMBER 

Det var en deltävling i Suzuki Cup och det 

kom 107 stycken och dom hade 6 sträckor. 

I Suzuki Cup var dom 12 stycken och här 

kom Emil Carlsson med Tobias 

Abrahamsson på en 4:e plats dom var 55,2 

sekunder efter. Dom var 4 C-förare och här 

vann Emil med 4,15,3 minuter. Grattis till 

tionde uppklassningspängen. 

”Tjo, då har vi vart o kört Rally Sigtuna. 

Det bjöds en fantastisk tävling, 51 km 

onotat. 

Det fanns allt från fortåka till skogsväg. 

För våran del började det väldigt 

avvaktande. 

Jag va lite feg o jag tror det beror på 

rutinen på onotade tävlingar spelar in här, 

sen kan nog våran avåkning senast funnits 

i skallen. 

Det gick bättre o bättre o dom 3 sista 

sträckorna är vi nöjda med attacken. 

Det blev en fajt om tredjeplatsen med 

Laggen, vi tog in tid men han va stark o 

höll imot så vi slutade 4:a för dagen.”  

FRÖJELSPRINTEN HEJDE GOTLAND 27 SEPTEMBER 

Det var en deltävling i AN – Trofen och det kom 25 stycken och dom körde 1 sträcka 3gånger 

och bästa tid räknades, och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson 

Gotland i Gr E som var 5 stycken och dom blev 2:a och var 2,5 sekunder efter., men då 

tappade dom ca 25 sekunder på SS 3. 

PIRELLI RALLY TAMMERFORS FINLAND 26-27 SEPTEMBER 

Det var VOC Mekonomen Cup som åkte till Finland och det var 24 VOC:are och i B-förare 

VOC var dom 10 stycken och här kom Per Allo med Magnus Nilsson på en 2:a plats och dom 

var 16,6 sekunder efter och GRATTIS till första uppklassningspoängen. 

RALLY UPPSALA UPPSALA 3-4 OKTOBER 

SM GULD! 

Det var SM-final och det kom 107 stycken med några Appendix k åkare som var med och 

dom hade 9 sträckor varav två kördes i mörker på fredagskvällen. I Otrimmat 4WD var dom 8 

stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom 

vann klassen med 12,8 sekunder och blev 5:a totalt och blev Svenska mästare GRATTIS 

  

Tävlingen innehöll 9 sträckor. 2 sträckor på fredagen i mörker är alltid svårt, de gjorde inte 

saken lättare att ss1 var 19 km lång. Gällde att vara på hugget direkt. Vi gjorde en dålig 

sträcka och tappa 13 sekunder på den snabbaste här. Inte bra detta. Ladda om till ss2. Vara 

mer bestämda o jävlar anamma. Här tog vi ca 5 sek på den snabbaste. Inför lördagens 7 

sträckor var vi 8 sekunder från ledning. Låg 2a i klassen. Ny taktik i bilen, ja läser militäriskt 

o hårt. De funka hur jäkla bra som helst. Nu tog vi 6 sekunder direkt på ledarn. Känslan i 

bilen är himmelskt bra. Sträckorna fram till lunchuppehållet gick som tåget. På 

serviceuppehållet ledde vi klassen med 9.6 sekunder. De var 3 sträckor kvar på eftermiddagen 

o vi körde på i vårt tempo. Inför sista sträckan ledde vi med 22.7 sekunder. Sista sträckan var 

20 km lång. Nu börjar järnspökena komma o nervositeten. De blev ryckigt o hattigt hela 

vägen. 

Väl i mål på sträckan så hade vi tappat 10 sekunder till 2an men vi vann med 12.8 sekunder 

vår klass och vi blev 5a totalt i tävlingen. Vi vann bara inte tävlingen genom vår seger utan 

SM Guld också!!!! 

Helt galet bra tävling för oss. Inte en repa på bilen. 



Har nog inte fattat riktigt än att vi vann guld. De blev 2 SM guld detta år. Först på SM 

sprinten i umeå i januari under SM veckan och nu i Rally SM.  

Stort tack till min otroliga förare Niklas. Vilket år vi haft. Detta blir svårt o toppa. Stort tack 

till våra mekaniker Micke,Mats,Niklas,Markus och Anton utan er inget rally. 

Sist men absolut inte minst viktiga är våra familjer som ställer upp o stöttar i medgång o 

motgång. 

Tack för ordet från  

En mkt nöjd Codriver idag 

Christer Carlsson Hägg Motorsport 

www.haggsbildem.se 

 

Andra SM-guldet i år för Christer Carlsson  
Kartläsaren Christer Carlsson tog i helgen hem sitt andra SM-guld i rally för den här 

säsongen. Han och föraren Niklas Hägg vann SM-finalen i rally i Uppsala efter en oerhört 

dramatisk tävling. 

Rally-SM består av fem tävlingar där det gäller att samla poäng. På de fyra inledande har 

paret Hägg/Carlsson kommit på platserna 1–3–4 och den fjärde som de tvingades bryta. 

Därför blev SM-finalen, norr om Uppsala, precis så avgörande som man vill att en SM-final 

ska vara. Första ekipage över mållinjen skulle bli svenska mästare. 

Men det blev också en nervpärs. De två inledande specialsträckorna kördes i mörker och då 

tappade paret med sin fyrahjulsdrivna Mitsubishi många sekunder på täten. 

– Då bestämde vi oss för en annan mer bestämd taktik. Jag läste noterna kort och koncist på 

ett militäriskt sätt för att få Niklas att skärpa upp sig ett snäpp och det fungerade fantastiskt 

bra. Vårt samarbete blev bara bättre och bättre och till slut vann vi hela tävlingen med 12,8 

sekunder, berättar en strålande glad Christer Carlsson. 

Men det blev lite hjärnspöken på slutet. Inför den sista sträckan ledde paret med 22,7 

sekunder och tappade alltså tio sekunder, men det räckte ändå till ett SM-guld. 

Därmed kan Katrineholms Christer Carlsson summera in två SM-guld 2014: ett på SM-

sprinten i Umeå i januari och nu det här guldet i rally-SM. Båda tävlingarna åkte han 

tillsammans med Niklas Hägg. 

http://www.haggsbildem.se/


Blir det en fortsättning på samarbetet?  

– Vi kommer säkert att fortsätta att köra ihop, men Niklas är sugen på att byta upp sig till en 

motorstarkare bil. Först och främst måste han då sälja den här bilen, vi får väl se hur det går, 

men nu blir det lite lugn och ro ett tag, säger Christer Carlsson som också vill skjuta in ett 

stort tack till teamet runt omkring som sett till att bilen gått som ett urverk.

 
GIMMERSTA RALLYSPRINT JULITA 5 OKTOBER 

 

TOTALSEGER FÖR MARCUS OCH MATHIAS 

Det kom 48 stycken till start och vi hade 2 sträckor på Gimmersta mark, med start och mål 

och service på Gimmersta Sätteri och det var 11 stycken KMK:are som åkte. Ett stort tack till 

allla som ställde upp och jobbade på tävlingen. 

I Klass 1 Standard A-B-C-förare Gr N 0-1400 cc, VOC Gr F och Gr E var dom 19 stycken 

och var 2 A, 4B och 13 C och här vann Emil Carlsson med Madelene Carlsson klassen med 

19,3 sekunder GRATTIS till elfte uppklassningspoängen och vann över näst bästa C-förare 

med 23,8 sekunder. På 5:e plats kom Per Allo med Anders Krantz dom var 23,1 sekunder 

efter och dom blev 3:a bland B-förarna och då var han 4,8 sekunder efter. På 6:e plats kom 

Tobias Abrahamsson med Sara Abrahamsson dom var 23,8 sekunder efter Emil och var 2:a 

bland C-förarna och GRATTIS till första uppklassningspoängen. På 8:e plats kom Claes 

Claesson med Peter Fritz Björkvik dom var 53 sekunder efter och 3:a bland C-förarna. På 

16:e plats kom Björn Olsson med Kjell Hellman dom var 2,34,9 minuter efter och dom blev 

11:a bland C-förarna. 

I Klass 2 A-B-C-förarna 2WD var dom 25 stycken och var 10 A, 8 B och 7 C. På en 4:e plats 

kom Fredrik Eriksson med Daniel Mörn Edorsson dom var 12,8 sekunder efter och blev 5:a 

totalt. På 10:e plats kom Emil Carneling med Susanna Klint dom var 337 sekunder efter och 

blev 3:a bland B-förarna och då var dom 17,9 sekunder efter. På 13:e plats kom Tobias 

Carneling med Leif Carneling och dom var 47 sekunder efter och blev 7:a bland A-förarna. På 

14:e plats kom Fredrik Egeland med Andreas Rosen SMK Vingåker dom var 56,2 sekunder 

efter och blev 8:a bland A-förarna. På 16:e plats kom Kartläsaren Tobias Larsson med 

Andreas Andersson SMK Vingåker dom var 1,01,6 minut efter och blev 3:a bland C-förarna 

och då var dom 42,4 sekunder efter. På 17:e plats kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink 

och dom var 1,06,0 minut efter och dom blev 6:a bland B-förarna och då var dom 50,2 

sekunder efter. 

 

I Klass 3 4WD var dom 3 stycken 

och här vann Marcus Gerdåker 

med Mathias Johnsson klassen 

med 47,6 sekunder GRATTIS till 

tredje uppklassningspoängen och 

till totalsegern som han vann med 

0,5 hundradelar. Tävlingen ingick i 

KM. Här åkte Niklas Solenö det 

Olle Erixon föråkare. 

 

 

 

 

Totalsegrarna Marcus Gerdåker 

med Mathias Johnsson GRATTIS. 



Rapport från Tobias Carneling. 

”Mmmhmmm... det gick ju lite som vanligt idag i Gimmersta-sprinten. Snart nog på SS1 

började jag få svårt att få i vissa växlar och stundtals hoppade samma växlar ur när jag väl 

fått i dem. På SS2 fortsatte växelproblemen, vi kom helt plötsligt ifatt en VOCare som 

hindrade oss en bit och på snabba partiet mot slutet på sträckan hade vi så kraftiga 

vibrationer i bilen att vi inte kunde åka fullt. Våra ögon kunde helt enkelt inte fokusera på 

vägen... Får se om det är ett enkelt fel i växellänkaget, annars vet i fan om det blir något mer 

åka i år.” 

 
 

Citat ur Katrineholms kurirens nättidning söndagen den 5 oktober 

Två segrar för KMK i Gimmersta rallysprint  
Liten men naggande god, det skulle man kunna kalla KMK:s rallytävling vid 

Gimmersta på söndagen. Två specialsträckor, med två lokala segrare, avgjordes på två 

timmar och en kvart.  

 

Bröderna Marcus Gerdåker och Mathias Johnsson vann den fyrhjulsdrivna klassen och Emil 

Carlsson och Madelene Carlsson vann klass 1 för bilar upp till 1400 kubik. Dessutom körde 

bröderna snabbast av alla i hela tävlingen, de blev alltså totalvinnare.  

Men marginalen var inte stor, endast en halv sekund skilde till brödernas förmån före klass 2-

segraren, den rutinerade Magnus Johansson från Östgöta BSF. 

KMK:s Crister Nystrand var mycket nöjd med tävlingen som hade avlöpt utan några som 

helst problem. 

– Telefonen har varit tyst under hela tävlingen och det är ett bra tecken, då är det ingen som 

har något att klaga på, säger han precis efter att sista bil har rullat över mållinjen. 

Totalt var det 48 bilar som ställde upp och fyra ekipage som bröt på grund av motorproblem. 

– Det var helt enkelt en kanontävling och jag tror mycket väl att det kan bli en uppföljning 

nästa år. Vi har gjort en preliminär bokning i kalendern samma lördag nästa år, fast då blir det 

den 4 oktober, säger Nystrand. 

 

 

 

 

 

 



”Vi var i Katrineholm och åkte för första gången på 10 år en onotad tävling, det var extra 

nervöst innan start... 

Men vi såg det som ett bra tillfälle att få testa så att motorn går som han ska efter problemen 

senast i Askersund. 

 

Gick förvånansvärt bra på första sträckan, tyvär så dog motorn tre gånger på sträckan p.g.a 

att gearcuten strulade, (en givare i växellådan som bryter tändnigen vid växling så man kan 

hålla full gas och växla ändå) men motorn gick annars som den ska! Tappade några sekunder 

p.g.a det men var ändå tvåa totalt, 2,8 sekunder efter Magnus och Andreas Johansson. 

 

Andra sträckan var en helt annan typ av väg och här saknade vi verkligen noterna, fick köra 

sträckan utan gearcut också så det blev ett störande moment det med. 

Här åkte P-E Sköldin imponerande fort och var snabbast, vi halkade ner till fjärde plats i 

klassen 12.8 sekunder från seger och blev även femma totalt. 

Grattis Magnus och Andreas Johansson till segern!! 

  

Vi är nöjda med dagen, vi vet att motorn går och bättre att gearcuten strulade nu än i 

Marknadsnatta som nu har blivit årets viktigaste tävling för oss! Vi har en teoretisk chans att 

vinna Svenska Rallycupen om allt går vår väg, ligger nu trea och ska göra allt vad vi kan för 

att behålla den platsen iallafall! 

Det lär nog dröja många år innan vi åker onotat igen, är såå mycket roligare med noter!” 

 /Daniel Mörn Edorsson, codriver 

 

”I söndags den 5/10 gick gimmersta 

rallysprint av stapeln utanför julita. 

Ett litet rally på 2 sträckor. 

Efter de bromsproblem vi haft med bilen 

valde vi att åka tävlingen som föråkare för 

att helt kravlöst bara få provköra bilen i 

nära på tävlingstempo men ändå med 

marginal från onödiga incidenter. 

Tävlingen vid gimmersta var onotad men 

eftersom vi fått tillåtelse att åka föråkare 

fick vi möjlighet att skriva egna noter till 

de 2 sträckorna. 

Något helt nytt för mig (Olle) och något 

som Niklas inte heller har så mycket 

erfarenhet av, men som är väldigt nyckfullt 

till eventuella starter i SM där man får 

möjlighet att recca sträckorna & skriva 

egna noter. 

 

Vi hade ingen aning om hur bra eller 

dåligt det skulle stämma med de 

egenskrivna noterna, men det var tveklöst 

något vi såg fram emot. 

En ganska häftig känsla att få provåka på 

samma sätt som "storfräsarna" runt om i 

världen gör. 

Totalt var rallyt på 15km sträckor & utan 

serviceuppehåll. 

 

Vädret var på morgon lite disigt & med 

lätt duggregn besiktade vi bilen & valde 

plats vid starten runt gimmersta gård där 

rallyt som sagt utgick från. 

 

Lagom till start sprack himlen upp & solen 

tittade fram.  

11.05 rullade vi från start ut mot första 

sträckan som var lite kortare av de 2. 

 

Sträcka 1 flöt på fint & noterna fungerade 

förvånansvärt bra, med några missar från 

både min & Niklas sida men helt utan 

dramatik då tempot inte var i närheten av 

så högt som vi normalt sett åker i en 

tävling. 

En liten justering av bromsvågen inne i 

bilen för att få mer broms på framhjulen 

gjorde på sträckan & bromsarna kändes 

mycket bättre än de tidigare gjort under 

säsongen. ÄNTLIGEN! 

 



Väl i mål rullade vi mot sträcka 2 med 

stora leenden, fränt med egna noter & 

bilen kändes bra. 

Även andra sträckan flöt på & bitvis 

attackerade vi mer än på andra ställen. 

Sista kilometern var väldigt snabb med 

öppna gärden på sidorna där vi enligt 

rykten bjöd på riktigt skön sång från 

motorn på golfen. 

 

Nöjda & glada rullade vi tillbaka till 

startplatsen med en fullt fungerande bil. 

 

Nu är siktet inställt på rikspokalen i 

Örebro den 18/10. 

 

Nedan syns två bilder som togs på den 

trängre biten av ss2 från i söndags. 

 

På återhörande!” 

Mvh, Olle Erixon, Co-driver

FINALSPRINTEN ESKILSTUNA 11 OKTOBER 

 
Totalsegrare Marcus Gerdåker med Emil Carlsson GRATTIS. 

 

Det var fjärde deltävling i Eskilstunas sprint cup och det kom 76 stycken och dom körde 1 

sträcka 3 gånger på en sträcka som var 2,1 km. I A-B-C-förare 4WD var dom 3 stycken och 

här vann Marcus Gerdåker med Emil Carlsson klassen med 6 sekunder GRATTIS till fjärde 

uppklassningspoängen. I B-förare 2WD var dom 17 stycken och här kom Mikael Gustavsson 

med Robin Gustavsson och dom var 17,5 sekunder efter. Här bröt Lars Lindros med Christian 

Eriksson Flens MS. I C-förare Gr N 0-1400 cc, VOC var dom 12 stycken och här kom Tobias 

Abrahamsson med Amanda Runesdotter på en 2:a plats dom var 0,5 hundradelar efter, 

GRATTIS till andra uppklassningspoängen. 



    

    

   

    
Här bröt Claes Claesson med Lucas Meister efter en rullning på SS 1. I C-förare 2WD var 

dom 10 stycken och här åkte Kartläsaren Tobias Larsson med Andreas Andersson Vingåker 

och dom bröt. 

 

Två totalsegrar i rad för Gerdåker! 
Två totalsegrar på sex dagar, ett resultat som är svårt att toppa. 

Med gårdagens totalseger i Finalsprinten och förra Söndagens totalseger i Gimmersta 

Rallysprint, har nu Marcus Gerdåker fixat ett resultat som är svårt att toppa. 

Katrineholms MK:s B-förare i 4WD, Marcus Gerdåker kastade in en sen efteranmälan till 

Eskilstunas Finalsprinten, och lyckades med bedriften att på sex dagar knipa ännu en 

totalseger. 

Inte nog med det, på de fyra senaste tävlingarna sedan de fått ordning på motor och drivning 

i sin Subaru, så har det blivit fyra segrar och då två totalsegrar, vilken utveckling och 

framgång. 

Denna gång i Finalsprinten hade han Emil Carlsson i högerstolen, Emil som själv vann Std-

klassen i Gimmersta Rallysprint förra helgen. Vanligtvis är det brorsan Mathias som sköter 

codriverjobbet. 

 

Vi kan bara stort gratulera och önska fortsatt lycka till. 

Pressrelease från Katrineholms MK 

 

 



 

Slutställning i Eskilstunas sprintcup Klass 1 4WD där 26 stycken tog poäng. 

1. Eric Johansson SMK Nyköping Mitsubishi Lanser       75 

6. Marcus Gerdåker KMK  Subaru Impreza           33 

12. Ulf Pettersson KMK  Ford Focus                  20 

13. Kimmo Frondelius KMK  Mitsubishi Lanser       17 

A-förare 2WD där 34 stycken tog poäng. 

1. Anders Eriksson MK Rimo  Opel Corsa               85 

15. Fredrik Egeland KMK  BMW                14 

19. Tobias Carneling KMK  Opel Kadett GSi         10 

33. Håkan Samuelsson KMK  VW Golf                 1 

A-B-förare Gr N 0-1400 cc, VOC där 29 stycken tog poäng. 

1. Jani Haiju  Storfors MK  Volvo 940                94 

21. Joel Bergqvist KMK  Volvo 940            2 

B-förare 2WD 29 stycken tog poäng. 

1.Antti Johanesson Eskilstuna MK Volvo 240                91 

9. Mikael Gustavsson KMK  Opel Ascona            26 

19. Lars Lindros KMK  Opel Ascona             9 

28. Anton Samuelsson KMK  VW Golf             1 

I C-förare Gr N 0-1400 cc och VOC där tog 25 stycken tog poäng. 

1. Andre Eriksson MK Kopparberg Volvo 940                 70 

9. Claes Claesson KMK  Volvo 240                 35 

11. Tobias Abrahamsson KMK  Suzuki Swift             22 

23. Rasmus Carlsson KMK  Volvo 240                 2 

24. Jonna Olsson KMK  Volvo 240                 2 

A-B-C-förare Gr E där tog 36 stycken poäng. 

1. Hampus Böe Filipstads MC Opel Vectra             100 

5. Jimmy Kullander KMK  VW Jetta             38 

21. Esbjörn Fälth KMK  Opel Ascona             8 

27. Björn Olsson KMK  Suzuki Swift             4 

 

FIXUSSPRINTEN ÄLVGÄRDE-STRÖJA 11 OKTOBER 
Det var en deltävling i Östra Öppna Sprintcupen där dom körde en sträcka på 3 km som 

kördes 3 gånger och bästa tid räknades. I A-förare 2WD var dom 9 stycken och här gjorde 

Kartläsaren Hampus Carlsson debut med Tommy Högström Rimo och dom blev 2:a och var 

0,2 hundradelar efter och dom blev 3:a totalt. 

 

”Då var det äntligen dags för Hampus och göra Kartläsar debut. 

Tävlingen var i Rasbo och Fixus Sprinten, det var en väg på 3 km 

man åkte 3 gånger och den bästa tiden räknades. Hampus skulle 

åka med Tommy Högström i Opel Corsan. Ja hade sagt till 

Hampus att de kommer gå undan, så de var lite spänt innan. Omg 

1 gick sådär. De var halkigt och Hampus var lite rädd första 500 

metrarna, sen var de bara kul. 1.1 sek från ledning i klassen. Nu 

blev de däckbyte fram inför omg 2.  Denna gång var fästet bättre, 

men var fortfarande 0.9 sek från ledning. Tommy var lite 

frustrerad, och Hampus var inne i de här oxå. Han ville mer.  

Inför omg 3 så hade de torkat upp och nu skulle laddas hårt. I 

mål skiljde 0.2 sek från seger i klassen efter den omöjlige 

Magnus Walle'n. Det var jäkligt surt tyckte förstås Tommy och 



Hampus. Blev 2a i klassen och totalt 3a i tävlingen med ca 60 startande. 

Ett mycket stort tack till Tommy som förgyllde denna dag för Hampus. En mkt bra 

läromästare o Hampus lärde sig mkt i går.  Nu får ja snart trappa ner o ge plats åt 

ungdomen. 

Skrivet av en stolt pappa. 

 

Citat ur Katrineholms – kuriren lördagen den 11 oktober 

Debutant: ”Det har gått öförskämt bra” 

 

Emil Carlsson har i sin Suzuki överraskat både omgivningen och sig själv under 

debutsäsongen i 1300 rally cup.

Nybörjare som redan är med uppe i toppen. 

Emil Carlsson från KMK är nybörjare i 

rallysammanhang. För ungefär ett år sedan 

började han köra och det har gått bra får 

man säga. 

Redan under debutsäsongen ligger han 

med i täten i 1300 rally cup med enbart 

Suzukibilar. Inför den åttonde och sista 

deltävling ligger han och kartläsaren 

Tobias Abrahamsson trea och har chans på 

andraplatsen. 

Det har gått oförskämt bra, jag är förvånad 

själv. 

En svår knäskada gjorde att Emil tvingades 

sluta som elitåkare i enduro 2012. Det tog 

ett år innan han var helt återställd och då 

fanns inte energin för att satsa igen. 

Jag vet hur tufft det är att komma tillbaka, 

sista året hade jag en egen fystränare och 

vi körde stenhård elitträning, berättar Emil. 

Ganska snabbt började han fundera på köra 

rally och när kompisarna tjatade fanns det 

ingen återvändo. Det fick bli en standardbil 

för att det inte skulle kosta för mycket. 

Valet föll på en Suzuki efter en hård kamp 

med en Volvo Original. 

Det var mest intressant eftersom det fanns 

en egen cup för Suzuki. 

Emil Carlsson har haft stor nytta av att han 

har åkt enduro tidigare. Framförallt har han 

tempot i kroppen. 

Jag tycker alltid om när det gick fort och 

var snabbåkt inom enduron och det visar 

sig även i rally, när det är snabba tävlingar 

har jag placerat mig väldigt bra. 

Han ser fler fördelar. 

Jag har fått en bra blick för naturen, det har 

jag lärt mig att läsa efter alla år inom 

enduron. Även om jag får noter har jag lätt 

för att ”läsa” en väg, säger Emil. 

Det som går att det är roligt att åka i en 

klass för standardbilar är att det blir 

rättvisa förhållanden samtidigt som det är 

jämt, poängterar Emil. 

Vi har ju så små motorer så släpper man 

lite då tappar man direkt, det gäller att vara 

med hela tiden. 

Den avslutande tävlingen, Rikspokalen i 

Örebro, körs lördag 18 oktober, alltså nästa 

helg. Det är inga duvungar som Emil har 

framför sig i resultatlistan. Men han har 

inte känt sig underlägsen. 

Båda två är A-förare, de har kört SM och 

är riktigt duktiga. Men jag har till och med 

slagit dem både på enskilda sträckor och i 

en hel tävling. Det kan man inte vara annat 

än nöjd med. 



RIKSPOKALEN ÖREBRO 18 OKTOBER 
Det var final i Suzuki Cup och det kom 201 startande och dom hade 3 sträckor. I Suzuki Cup 

var dom 17 stycken och här kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika 

på en 3:e plats dom var 10,6 sekunder efter. På en 7:e plats kom Thobias Wahlström med 

Magnus Johansson och dom var 1,13,8 minut efter. Här bröt Emil Carlsson med Tobias 

Abrahamsson på SS 1 efter en avåkning. I A-B-förare VOC var dom 21 stycken och här bröt 

Per Allo med John Falk med täningsfel vid målet SS 3. I B-förare 2WD var dom 26 stycken 

och här bröt Niklas Solenö med Olle Erixon med motorproblem efter SS 1. 

 

”Dags för nya äventyr! 

Idag lördag 18/10 gick Rikspokalen i Örebro av stapeln. En tävling med hela 201 startande. 

Efter sprinten på hemmaplan sist såg vi fram emot den här tävlingen. Nu hade oturen vänt 

och resultat skulle skördas. Det var tanken iallafall.. 

Mulet väder och inte fler grader än veckan har dagar. Första start var 12.00 och med en 

minuts startmellanrum och ett startnummer som sa 176 skulle det bli en lång dag i skogen. 

15.20 rullade vi från startplatsen och ut mot första sträckan. 

Stämningen var riktigt bra och både Niklas & jag var ruskigt sugna på att få åka tävling igen. 

Vi hade bestämt sedan innan att vi skulle försöka ladda på och utmana redan på första 

sträckan, med mer ladd och högre tempo än vi gjort tidigare. 

Första sträckan mätte 5km och var av riktigt häftig karaktär, lite som en berg&dalbana med 

mycket krön, kuperat och fräna svängar. 

Vi höll vad vi lovat innan start och höll ett lite högre tempo än tidigare men sträckan kändes 

orytmisk och min notläsning var långt ifrån perfekt. Väl imål var jag otroligt missnöjd och jag 

var besviken på mig själv för min usla insats.. 

”Nu laddar vi om och åker till sträcka 2″ sa Niklas. 

Väl ute vid stora vägen blinkade vi vänster och skulle rulla iväg, men bilen dog. 

Helt utan förvarning dessutom. 

Vi gjorde upprepade försök att starta bilen men batteriet mattades av mer & mer. 

Uppgivet får vi kasta in handduken med en bil som vägrar starta. 

Troligtvis är en cell i batteriet trasigt som gör att bilen inte får tillräckligt med ström för att 

starta. 

Det känns så oerhört tråkigt att behöva bryta med fel som man inte kan göra något åt själv. 

Ordspråket ”upp som en sol, ner som en pannkaka” har sällan passat bättre än nu. 

Nästa helg (25/10) är tanken att vi ska åka föråkare i tävlingen Odensvängen som går i 

trakterna kring Odensbacken. 

Tills dess har vi brutit ihop & kommit igen! 

Tills dess, ha det gott! 

Med vänliga hälsningar, Olle Erixon 
 

”Hej hopp! 

Då har vi kört finalen i 1300 Rallycup för 2014. 

Örebro och rikspokalen med 3,2mil special sträckor skulle de avgöras på. 

Besiktning kl 7-8 så de blev upp och hoppa tidigt, som vanligt satt Magnus i högerstolen och i 

servicen va bror, Anna ( min sambo) och hennes son Tim. 

Efter besiktning så så ställde vi bilen vid starten och drog vidare bort til Mäster Bläster Ola 

Strömberg. Va mycket trevlig föreläsning där på morgonen. 

Nåväl klockan gick och vi drog oss till starten för vårat lilla sedvanliga möte med Sukka 

gänget innan start i ett rum som vi fick låna av arrangören. Även här en god stämning hos 

alla. 

Klart för start, vi brummar ut mot ss1 som va 5 km lång , men innan de stannade vi till, vid 

http://www.bierally.se/?p=281


den inlagda servicen på 10 min och fick i oss lite varm korv, som Anna fixat till. 

Ok starten ss1 hjälm på skarp läge, nu skulle vi försöka ta oss från A-B så fort som möjligt. 

Släpper kopplingen i med 2 an och sen skulle ja få i 3an trodde ja, men inte! Får lägga i fyran 

sen 3 an igen. Men sen kom de en kurva framför mig och då börja ja fundera varför är de så 

tyst då i intercomen. Allå Magnus är du där säger ja, ja hör någon mumlande och de är tyst 

ett längre tag tills vi kommer till ett vägbyte på asfalt höger ut på grus och över ett hopp. Då 

kommer de en sång i mina öron som ja saknat. Nå väl i målet på sträckan titta vi på varann 

och säger, va hande? Ingen aning svara han sen gapskratta vi åt saken och fortsatte till ss2 

som va ca lika lång. Här gick de fint och de funka bra. Service nu 20 min och lite soppa i 

bilen och mera korv i magen, sen vidare mot sista sträckan för dagen på2,2 mil. Vi gasa på så 

gott vi kunde och hade en kul och njutbar körning och de visa sig att de räckte för en 3 e tid 

på sträckan och placeringen för dagen blev den samma. Vi avslutar med att bli 2a i årets 

1300 Rallycup och haft en riktigt kul dag i Örebro. Tack alla inblandade för göra detta 

möjligt” 

 Mvh Jan Erik  

 
Färden tog slut mot en stubbe  
En snabb rallytävling är inte alltid vad man strävar efter... 

 

För när Emil Carlsson och hans kartläsare Tobias Abrahamsson for av vägen redan efter tre 

kilometer så var det en snabbt avverkad tävling. Men inte på det sättet duon hade hoppats. 

– Det var en kombination av att vi haft problem med noterna och att jag kom för fort in i en 

kurva. Jag körde av och rätt in i en stubbe så att grejerna krökte sig vid höger framhjul. Det 

var synd eftersom vi hade velat avsluta med en bra tävling, säger Emil Carlsson. 

Nu spelade det inte så stor roll i sammanhanget eftersom tredje platsen var säkrad redan innan 

tävlingen. Segrade i tävlingen, och totalt, gjorde nu Richard Andersson från Eskilstuna MK 

 



”Förväntningarna var höga inför Rikspokalen men ett rally kan ta slut så fort så fort... 

Vi drog iväg riktigt taggade på ss1 men snart nog tappade vi fokus i hytten, kartan stämde 

inge vidare och vi blev allmänt stressade. I en gamböj bara ett par km in på sträckan 

överraskades jag av ett riktig nyp, inte så allvarlig avvåkning kan jag tycka men höger 

framhjul prickade en stubbe klockrent o så var det med det.  

Nu var läget så pass bra för oss i cuptabellen så vi inte tappade något på en bruten tävling 

utan slutar på en 3:de plats i cupen. 

Vi får glömma denna dag och glädjas av ett bra totalresultat första året som rallyförare.  

Stort tack till Ronnie Maxe och hans kompisgäng för hjälp och avåkarkorv!”  

/ Emil  

 

MARKNADSNATTA SKÄNNINGE 25 OKTOBER 
Det var finaltävlingen i Svenska rally cupen och det kom 170 stycken och dom hade 7 

sträckor. I A-förare 2WD var dom 28 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Daniel 

Mörn Edorsson på en 9:e plats dom var 1,23,1 minut efter. 

”Marknadsnatta blev ingen succé för oss direkt, vi fick inte till det helt enkelt, slog i en sten 

inner hårt på ss3 och fick punka, fick sen åka med halvbra framvagnsinställning, vi kämpade 

på trots det och körde upp oss någon placering på slutet och slutade nia. Tyvärr så halkar vi 

ner till en sjätteplats i cupen. Inga priser i tävlingen och inga i cupen. Men vi har iallafall en 

skapligt hel bil att parkera för den här säsongen! Vi tar nya tag i vår!!” Fredrik och Daniel. 

På en 10:e plats kom Kartläsaren Christer Carlsson med Ola Axelsson Västerås dom var 

1,23,8 minut efter. 

”Rapport från Marknadsnatta. Då var de dags för finalen i Svenska Rallycupen. Vi var 

laddade för dagens 7 sträckor som är mycket svår körda, svänger ibland så man möter sig 

själv. Första sträckan gick skapligt, lite för avvaktande tyckte vi, men tiden var hygglig. ss2 

och ss3 gick bra dom  med, inte lätt o hantera Volvon på dom här vägarna. ss 4 gick bra i ca 

5 km, sen körde vi av och upp i en jordvall o fastna lite, tappa ca 30 sek på de. Nya tag till ss 

5 och ändra lite körstil. Nu gick de superbra. Hitta rätta flytet igen. Ss6 gick bra den med. Ss7 

börja med 1.2 km asfalt. Vi tog de lite väl lungt kanske på den biten. Annars bra flyt hela 

vägen. Summering: Vi blev 10a i klassen i dag. Vi får vara nöjda efter incidenten på ss4. Hel 

bil o glatt humör är de viktigaste. Stort tack till Anders för en fenomenal service. Tack till Ola 

att ja fått åka med i den otroligt fina och potenta Volvon” 

Mvh Christer Carlsson Codriver Ola Axelsson Rally Team 



I B-C-förare 4WD var dom 7 stycken och här fick Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson 

bryta i målet på SS 4 efter att dom fått motorbrand.

 

Sluttabell B-C-förare 4WD där 20 stycken tog poäng. 

1. Philip Ahlstrand Vara MK  Subaru  47 

6. Marcus Gerdåker KMK  Subaru  17 

A-förare 2WD där 98 stycken tog poäng. 

1. Jimmy Olsson Storfors MK  Volvo 940  62 

6. Fredrik Eriksson KMK  VW Golf   40 

A-B-förare VOC, Gr F, Gr N 0-1400 cc där 61 stycken tog poäng. 

1. Anton Jansson Kinds MK  Volvo 940  86 

41. Per Allo  KMK  Volvo 940  5 

ODENSVÄNGEN HAMPETORP 25 OKTOBER 
Det var finaltävlingen i VOC-serien och det kom 74 stycken och dom hade 5 sträckor. I B-

förare VOC var dom 14 stycken och här kom Per Allo med Magnus Nilsson på en 10:e plats 

dom var 32,5 sekunder efter. I A-förare 2WD var dom 3 stycken och här kom Thobias 

Wahlström med Magnus Johansson på en 2:a plats dom var 1,01,4 minut efter. På 3:e plats 

kom Andreas Abrahamsson med Philip Åbrink dom var 1,28,9 minut efter. I B-förare 2WD 



var dom 6 stycken och här kom Mikael Gustavsson med Mikael Brink på en 4:e plats dom var 

18,2 sekunder efter. Här åkte Niklas Solenö med Olle Erixon föråkare. 

Slutställning i Sverige serien B-förare 37 stycken tog poäng. 

1. Fredrik Eckhardt Eskilstuna MK Volvo 940  155 

8. Per Allo  KMK  Volvo 940  100 

29. Joel Bergqvist KMK  Volvo 940   12 

Sommarserien B-förare 56 stycken tog poäng. 

1. Erik Karlström Nässjö MK  Volvo 940  147 

16. Per Allo  KMK  Volvo 940  51 

Nordic West Euro Cup 100 stycken tog poäng. 

1. Pär Nordahl MK Ratten  Volvo 940  117 

12. Per Allo  KMK  Volvo 940  34 

49. Joel Bergqvist KMK  Volvo 940  10 

HJERPES MASKIN CENTRASPRINTEN NORRKÖPING 1 
NOVEMBER 

Det var sista deltävlingen i Östergötlands 

sprintcup och dom hade 3 sträckor, och i 

C-förare VOC och Gr N 0-1400 cc var 

dom 13 stycken och här vann Emil 

Carlsson med Didrik Ejdvinsson klassen 

med 12,4 sekunder GRATTIS till tolfte 

uppklassnings poängen. På en 5:e plats 

kom Tobias Abrahamsson med Olle Erixon 

dom var 30,1 sekunder efter Emil. 

”Avslutar rallyåret 2014 med att sladda 

runt lite i skogarna i Norrköping och 

Hjerpes sprinten, blev en 5 plats i klassen 

och näst bästa Sukka efter omöjlige Emil 

Carlsson! Väldigt hala vägar men de är 

förbannat kul att få ha sladdat lite själv nu 

ett par tävlingar efter ett uppehåll som 

chaufför på två år.. Tack till Olle Erixon 

som va bisittare för dagen, kulroligt!” 

 

  
 

https://www.facebook.com/emil.carlsson.12
https://www.facebook.com/emil.carlsson.12
https://www.facebook.com/ollerixon


KUMLASPRINTEN STENKULLA BYGDEGÅRD 1 NOVEMBER 
Det var sista deltävlingen i AN-Trofen på Gotland och dom hade 1 sträcka som kördes 3 

gånger och bästa tid räknades. I Gr E vann Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric 

Jacobsson klassen GRATTIS och dom vann AN-Trofen i Gr E också. 

 

 

DM 2014 TOTAL LISTA 
4WD. 10 tog poäng. 

1. Tony Karlsson Flens MS  Subaru Legacey 34 

5. Marcus Gerdåker KMK   Subaru Impreza  15 

9. Kimmo Frondelius KMK  Mitsubishi Lanser 9  10 

2WD 45 stycken tog poäng. 

1. Janne Pettersson SMK Nyköping  VW Golf/Toyota Corolla  77 

6.Fredrik Eriksson KMK   VW Golf   40 

33.Anders Jansson KMK   Saab V4   15 

Standard klass 37 stycken tog poäng. 

1.Andreas Pettersson MSK Hammaren  Volvo 940   57 

9. Emil Carlsson KMK   Suzuki GTI   20 

11. Tobias Abrahamsson KMK  Suzuki GTI   19 

32. Per Allo KMK   Volvo 940   14 

37. Jimmy Kullander KMK  VW Jetta   0 

 

RALLY 31 JANUARI I SM VECKAN I ÖREBRO KÖRS RUNT 

TRAVBANAN. 
SM-KALENDER FÖR 2015 
6-7 Februari Vinterpokalen Sandviken 

27-28 Februari Östersund Winter Rally Östersund 

15-16 Maj South Swedish Rally Karlskrona 

22 Augusti Rejmesvängen Askersund 

4-5 September East Sweden Rally Linköping 

2-3 Oktober Rally Uppsala Uppsala  

 

17 oktober, 2014 

Rally RM 2015 

Rallyutskottet har efter ett initiativ från rallyaktiva tagit beslutet att införa RM för 

standardbilsklasserna i Rally 2015. 

Målsättningen är att unga talanger till en rimlig kostnad skall ges möjligheten att köra ett 

mästerskap. Det införs därför, förutom det Tjej-RM som finns idag, RM för ungdomar och 

seniorer i standardbilsklasserna. 

Mästerskapsklass och ingående bilklasser: 

Tjej-RM     Ungdoms-RM (16-18 år) 
Kl.1 – 4WD    Kl.1 – GrE 

Kl.2 – 2WD    Kl.2 – GrF, VOC, GrN 0-1400cc 

Kl.3 – GrE, GrF, VOC, GrN 0-1400cc 

 

Senior-RM     Tre RM-tecken 
Kl.1 – GrE    Tjej-RM 

Kl.2 – GrF Rwd, VOC    Ungdoms-RM (16-18 år) 

Kl.3 – GrF Fwd    Senior-RM

https://www.facebook.com/jcrpics/photos/a.724602097619584.1073741951.188322111247588/724607754285685/?type=1
https://www.facebook.com/jcrpics/photos/a.724602097619584.1073741951.188322111247588/724607754285685/?type=1
https://www.facebook.com/jcrpics/photos/a.724602097619584.1073741951.188322111247588/724607754285685/?type=1
https://www.facebook.com/jcrpics/photos/a.724602097619584.1073741951.188322111247588/724607754285685/?type=1
http://www.sbf.se/2014/10/17/rally-rm-2015/


Utifrån den dialog som nu förs med kommande SM-arrangörer är förhoppningen att dessa 

RM-klasser skall åka en etapp vid SM-tävlingarna 2015. Dels för att se och lära, men också 

för att sen kunna gå vidare till att åka SM senare i sina tävlingskarriärer. 

Startavgiften skall vara låg. Noter kommer att tillåtas men inte rekognosering. 

Klara mästerskapsregler och en tävlingskalender kommer att presenteras inom kort.

RALLY KM 2015 
Kom med förslag vilka tävlingar du önskar att vara med i nästa års KM 2015 senast till Mars 

månadsmöte så att det kommer med i surret som kommer ut i slutet av Mars.

 

KMK's Rally KM 2014
1 14-jun Kolsvarundan/Guttesta Kolsva

2 05-jul Gästabudstrofen Nyköping

3 12-jul Slottssprinten Katrineholm

4 13-sep EMK-Kannan Eskilstuna

5 21-sep Mjölkpallenpokalen Gnesta

6 05-okt Gimmersta Katrineholm

1 2 3 4 5 6 Totalt

1. Fredrik Eriksson VW Golf GTI A-förare 10 10 10 10 40

3. Marcus Gerdåker Subaru Impreza B-förare 10 8 10 28

2. Emil Carlsson Suzuki Swift MK 2 C-förare 8 10 Br 10 28

4. Mikael Gustavsson Opel Ascona B-förare 10 8 18

5. Tobias Abrahamsson Suzuki Swift MK 2 C-förare 10 8 18

6. Per Allo Volvo 940 B-förare 8 8 16

7. Tobias Carneling Opel Kadett Gsi A-förare 8 8 16

8. Claes Claesson Volvo 240 C-förare 8 7 15

9. Fredrik Egeland BMW 325 A-förare 6 7 13

10. Emil Carneling BMW 325 B-förare 10 10

11. Kimmo Frondelius Mitsubishi Lanser 9 A-förare Br 8 8

12. Niklas Solenö VW Golf GTI B-förare 8 8

13. Joel Bergqvist Volvo 940 B-förare 8 8

14. Anders Jansson Saab V4 A-förare Br 8 8

15. Gunnar Fredriksson Saab V4 A-förare 7 7

16. Björn Olsson Suzuki Swift C-förare 6 6

17. Anton Samuelsson VW Golf GTI B-förare Br 0

18. Rasmus Carlsson Volvo 240 C-förare Br 0

19. Kristoffer Gustavsson Volvo 240 C-förare Br 0

20. Jimmy Kullander VW Jetta C-förare Br 0

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



Fölkrace 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOTALAFESTIVALEN MOTALA 16 – 20 JULI 
Årets största folkracetävling är Motalafestivalen med över 700 startande och det var några 

KMK.are som var där och jobbade under tävlingen ett stort tack till er som ställde upp och 

jobbade, och det var Mikael Eriksson, Robin Ekström, Fredrik Johansson och Jesper  

”pastorn” Johansson . 

Onsdagen den 16 juli 

Det kom 176 startande  4 klasser och i Junior klassen var dom 29 stycken och här kom Patric 

”Putte” Björling på en 15:e plats och det var 12 bästa som gick till finaldagen och han kom i 

sina heat 3:a, 4:a och Bröt i tredje när bränslepumpen gick sönder och han fick 7 poäng och 

det krävdes 9 poäng för att gå till finaldagen. 

  
 

 Det är Putte i svarta Opeln. 

Fredagen den 18 juli 

Det kom 193 stycken i 4 klasser och i Senior klassen var dom 108 stycken och här kom 

Tomas Eriksson – Ohlsson på en 100:e plats och han bröt efter ett halvt varv och körde inte 

mer . 

 

 

INFO! 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.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 
 



HÅGAPOKALEN ENEBYBANAN NYNÄSHAMN 2 – 3 AUGUSTI 
A-FINALSVINST 

Det var en tvådagars tävling och det kom 190 startande i 4 klasser. I Junior klassen var dom 

31 stycken och här vann Patric ”Putte” Björling A-finalen GRATTIS, på lördagen vann 

han båda sina heat och på söndagen blev han 6:a, 1:a och 2:a och fick 27 poäng, så han 

satte alla 08:or på plats. 

 

Citat ur Katrineholms – kuriren 9 augusti 

Björling segrade i Nynäshamn 
Patric Björling plockade under den gångna helgen en seger i tävlingen Hågapokalen. 

Tävlingen kördes under två dagar i Nynäshamn och 32 juniorer slogs om pokalern. I A-

finalen vann ”Putte” med flera billängder och tog hem sin största skalp hittills i 

folkracesammanhang.  

   
 

HENNING JANSSON 
EMBALLAGE SPRINTEN 

NORRKÖPING 9 AUGUSTI 
Det var en Folkracesprint på Himpan och 

dom fick köra en sträcka tre gånger och dom 

två bästa tiderna räknades. Det kom 102 

stycken i fem klasser. I Damklassen var dom 

11 stycken och här kom Jonna Olsson på en 

2:a plats GRATTIS hon var 9,62 sekunder 

efter, men i första omgången fick hon 

punktering. I Seniorer Framhjulsdrivet var 

dom 35 stycken och här kom Jimmy 

Kullander på en 13:e plats han var 10,54 

sekunder efter. Tävlingen ingick i KM.  

 

 

 

 

VENACUPEN LAXÅ 9-10 AUGUSTI 
 Det var en tvådagarstävling och det kom 183 startande och i Junior klassen var dom 28 

stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 5:e plats i A-finalen GRATTIS, men 

bilen gick tyvärr bara på 3 cylindrar från B-finalen som han vann. Han kom i sina heat 3:a 

,6:a, 2:a, 2:a och 1:a och fick 22 poäng. 



KRÄFTRACET ESKILSTUNA 23 AUGUSTI 
Det kom 94 stycken i tre klasser, och i Dam – Veteran klassen var dom 24 stycken och här 

kom Standly Eriksson på en 14:e plats och han kom i sina heat 4:a, 5:a och 4:a och fick 8 

poäng och det krävdes 12 poäng för B-final. Jimmy Kullander och Jonna Olsson skulle 

dela bil men fick problem och fick lämna återbud innan start. Tävlingen ingick i KM. 

 

TROLLÅSEN VINGÅKER 30 AUGUSTI 
Det var finaldagen i Trollcupen och det 

kom 87 startande i tre klasser och det var 6 

KMK:are som åkte. Ett stort tack till alla 

som ställde upp och jobbade på tävlingen. 

Det var 220 betalande publik och det var 

102 bud på 27 bilar och flest bud var det på 

Bröderna Richard och Michael 

Erikssons Volvo 240 det var 

20 stycken. I Junior klassen 

var dom 11 stycken och här 

kom Patric ”Putte” Björling 

på en 4:e plats i finalen 

GRATTIS, han vann alla 

sina kvalheat och i finalen 

gick en drivaxel sönder. 

I senior klassen var dom 52 

stycken och här kom Jimmy 

Kullander på en 6:e plats i 

B-finalen och han kom i sina 

heat 1:a, 5:a och 1:a och fick 

16 poäng men i B-finalen 

bröt han. På en 41:a plats 

kom Richard Eriksson han 

kom i sina heat 6:a, 5:a och 5:a och fick 

5poäng och det krävdes 14 poäng för C-

final. På 43:e plats kom Rickard 

Mossberg han kom i sina heat Svart Flagg, 

2:a och Bröt med drivaxel problem och han 

fick 5 Poäng. 

 

I Dam – Veteran klassen var 

dom 24 stycken och här kom 

Michael Eriksson 5:a i B-

finalen och han kom i sina 

heat 1:a, Bröt och 2:a och 

fick 12 poäng och i andra 

omgången hoppade 

tändkabeln los plus att han 

fick pungtering och han tog 

starten i B-finalen men blev 

vänd i slutet av startsvängen 

och snurrade. På 23:e plats 

kom Jonna Olsson hon kom 

i sina heat 4:a, 4:a och Ej 

start och fick 6 poäng och 

det krävdes 11 poäng för B-

final. I andra omgången 

släppte bakvagnen och ett 

bromrör gick av. 



 
Titta vad ”Rille gjorde på ”Juniors” bil. 

Slutställning i Trollcupen seniorer 44 stycken tog poäng. 

1. Kim Christensen  SMK Vingåker 48 

5. Jimmy Kullander  KMK  33 

Slutställning Juniorer 18 stycken tog poäng. 

1. Pontus Florin  Eskilstuna MK 44 

4. Patric Björling  KMK  26 

18. Samuel Irving  KMK   5 

Slutställning Dan – Veteran klassen 28 stycken tog poäng. 

1. Dag Walfridsson  Östernärkers RMC 44 

19. Jonna Olsson  KMK   7 

21. Michael Eriksson  KMK   6 

24. Dave Irving  KMK   3 

 ”Putte” 

 

 

 

 

 



MLIMITS CUP VALDERMARSVIK 7 SEPTEMBER 
Det var en deltävling I Mlimits cup och det kom 97 startande I 4 klasser och I Junior klassen 

var dom 26 stycken och här kom Patric Björling på en 12:e plats och kom i sina heat 2:a, 4:a 

och Svart Flagg och fick 8 poäng och det krävdes 8 poäng för B-final som han missade.  

 

FIAS HÖSTTÄVLING MOTALA 20 SEPTEMBER 
Det var en deltävling i Mlimits cup och det kom 120 st och i Junior klassen kom Patric 

”Putte” Björling till B-final där han ledde innan växellådan rasa och han kom i sina heat 

Bröt Bränslepumpen trasig 2:a och 1:a. 

 

HÖSTFESTIVALEN HALLSBERG 27-28 SEPTEMBER 
Det var en 2-dagars tävling och det kom 147 stycken och i Junior klassen var dom 23 stycken 

och här kom Patric ”Putte” Björling på en 4:e plats i A-finalen där han ledde i ett var sedan 

gick bilen på tre cylindrar och han kom i sina heat 3:a, 2:a,1:a, 1:a och 1:a. 

 

HÖSTRACET NORRKÖPING 28 SEPTEMBER 
Det var en RS-tävling vid kråkvillan där dom körde 1 sträcka 3 gångar och dom 2 bästa 

tiderna räknades och det kom 104 stycken i 5 klasser. I Dam klassen var dom 9 stycken och 

här kom Jonna Olsson på en 3:e plats hon var 8,72 sekunder efter. I Veteran klassen var dom 

28 stycken och här kom Kjell Hellman på en 21:a plats han var 23,27 sekunder efter. På en 

22:a plats kom Standly Eriksson han var 27,08 sekunder efter. I Senior klassen 

framhjulsdrivet var dom 32 stycken och här kom Rickard Mossberg på en 16:e plats han var 

9,14 sekunder efter. På 17:e plats kom Jimmy Kullander han var 10,25 sekunder efter. På 

21:a plats kom Johan Karlsson han var 15,68 sekunder efter. Tävlingen ingick i KM. 

 

NGK-MASTERS KARLSTAD 19 OKTOBER 
Det var juniorerna och veteranerna som fick köra på söndagen och det var 97 juniorer och 31 

veteraner och i junior klassen åkte Patric ”Putte” Björling och han tog starten i första 

omgången men sen fick han hjälp med att rulla 2 varv och blev 6:a i heatet och kom inte ut 

mer den dagen. 

 

 



 
 Nr 95 Blå Saab Patric ”Putte” Björling 

 

ALLHELGONARULLET ARBOGA 25 OKTOBER 
Det kom 100 stycken i tre klasser, och i Junior klassen var dom 13 stycken och här kom 

Patric ”Putte” Björling på en 4:e plats i finalen GRATTIS, men tyvärr hade han ingen 

spolarvätska i finalen, men han vann alla sina kvalheat. 

 

TROLLÅSEN VINGÅKER 8 NOVEMBER 
Det var en klubbtävling i RS som kördes på Trollåsen där dom körde en sträcka 4 gånger och 

dom 3 bästa tiderna räknades. I första omgången gick Samuel Irvings bil sönder den gick bara 

på 3 cylindrar så pappa Dave kunde inte starta alls. I omgång 2 körde Rickard Mossberg på en 

tunna som hamnade under bilen så han fick bryta. 

1. Jerry Rask  SMK V Saab 99        1.40.9  1.53.0  1.41.2  1.38.1        5.00.2 

2.Peter Skoglund SMK V VW Golf      1.42.4  1.41.3  1.40.5  1.39.3        5.01.1 

3.Lars Rosen  SMK V VW Golf      1.40.3  1.41.2  1.40.1  1.41.1        5.01.5 

4.Andreas Rosen SMKV BMW         1.42.8  1.45.6   1.41.0  1.40.1       5.03.9 

5.Rickard Mossberg KMK Volvo 850  1.44.2  3.00.0   1.44.3  1.44.4       5.06.9 

6.Oskar Larsson SMK V Volvo 240  1.46.5  1.44.4   1.46.0  1.43.5       5.13.9 

7.Olle Larsson SMK V Volvo 240  1.45.1  1.49.0   2.36.2  1.44.0       5.18.1 

8.Nils Larsson SMK V Volvo 240  1.54.8  1.50.6   1.45.6  1.45.4       5.21.6 

9.Fredrik Landen KMK Volvo 850  1.55.7  1.51.5   1.52.0  1.51.2       5.34.7 

10.Susanne Rosen SMK V VW Golf    1.54.6  1.53.9   1.51.6  1.53.8       5.39.3 

11.Samuel Irving KMK Opel Kadett 2.23.3 Ej start 

12.Dave Irving KMK Opel Kadett  Ej start 

  

FOLKRACE KM 2015 

Kom med förslag till vilka tävlingar ni vill ha med i KM 2015 senast till Mars månadsmöte så 

att det kan komma med i surret som kommer ut i slutet av Mars. 

 

 



FOLKRACETÄVLINGAR PÅ TROLLÅSEN 
2015 

9 Maj Trollcupen 1, 26 Juni Trollcupen 2, 27 Juni RS - 

Folkrace, 5 September Trollcupen 3. 

 

KÄGLEBORGSBANAN ARBOGA 15 
NOVEMBER 

Det kom 84 stycken i 3 klasser och i Junior klassen var 

dom 12 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling 

på en 3:e plats i A-finalen GRATTIS efter en rullning 

och han kom i sina heat 1:a, 1:a och 2:a. 
 

KMK's Folkrace KM 2014

1. 26 april Vårtävling MK Ramuder

2. 18 maj Cramoracet Björkvik Inställt

3. 15 juni Räkracet Björkvik Inställt

4. 9 augusti FR-sprint Norrköping

5. 23 augusti Kräftracet Eskilstuna

6. 13 september Venacupen Laxå

7. 28 september Höstracet MK Ramuder

8. 12 oktober Sista för året Nyköping Inställt

9.  18 oktober FR-sprint Västerås

1 2 3 4 5 6 7 Totalt

1. Jimmy Kullander Toyota / Ford/Mazda 8 10 8 26

2. Jonna Olsson Ford 8 6 14

3. Standly Eriksson Volvo 8 4 12

4. Kjell Hellman Volvo/Opel 7 5 12

5. Patric Björling Saab 11 11

6. Rickard Mossberg Volvo 10 10

7. Johan Karlsson Volvo 7 7

8. Tomas Eriksson-Ohlsson Opel 6 6

Poängberäkning RS tävlingar räknas efter tid

Folkracetävlingar räknas efter 3 heat och om någon

klass åker 4 heat så räknas det 4:e heatet bort

Vid lika poäng efter 3 heat är det särskildningen och

då räknas heat 3 först sedan heat 2 och sedan heat 1

Är det någon som går till final så får dom som går dit

en extra poäng

Poängberäkning 10-8-7-6-5-4-3-2-1

Är man ensam startande får man 8 poäng

 

 



Banracing 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ANDERSTORP 14 JUNI 

Det var andra deltävlingen i Porsche GT3 Cup Challenge och dom var 7 stycken i Race 1 och 

dom körde 11 varv och här kom Frank Århage på en 3:e plats han var 30,203 sekunder efter. 

I Race 2 var dom också 7 stycken och då körde dom 12 varv och Frank Århage kom på en 

3:e plats han var 32,544 sekunder efter. 

 

Racerapport  
Porsche GT3 Cup Challenge Scandinavia 
#60 Franck Århage  Porsche GT3 Cup -05 

 

”Anderstorp Raceway Race 3 och 4 

Lördag 14/6 

Denna helg var MC transport racehelgs-

sponsor. 

Kom ner till Anderstorp ca 05,00 efter att 

vid ett obevakat ögonblick lova Kompis 

Micke skjuts till vättern runt som gick av 

stapeln samma dag, hans starttid var 

04,20, så det var till hoppa över 

sovmorgonen. 

Efter ett par timmars sömn i transportern, 

så var det dags för 1:a träningsrundan. 

Det kändes som att både bilen och jag var i 

bra form, trots kort natt.  

Vi har 4st träningspass innan kvalet, vilket 

är mycket körtid, då jag kan banan ganska 

bra så valde jag att stå över pass 2 och 3, 

för att spara på material och passa på att 

vila lite. Träning 4 gick bra och jag såg på 

tiderna att mina klasskamrater inte riktigt 

hängde med. Dags för kval, skiftade till 

nya däck och tänkte att jag skulle göra 2 

försök vilket man hinner under de 20 min 

som passet varar. Efter 2 

uppvärmningsvarv så påbörjade jag 1:a 

flygande med bra speed genom startkurvan 

och ut på rakan, i bromsningen innan 

kurva 2 i slutet på rakan går det ca 

265km/h och med nya däck så bromsar jag 

väldigt sent, framvagnen komprimerade 

mer än vanligt och en ojämnhet i banan 

såg till så att framsplittern (sitter 

under/framför fronten) slogs bort, vilket 

jag inte märkte till en början, men kände 

att något var fel då instyrningen i de 

snabbaste kurvorn inte var som vanligt 

(understyrning). In i depån och kompis 

Tommy luftar däcken efter 5 varv, ut igen 

och ett nytt försök men samma känsla, 

ingen förbättring. Kvalade ändå 1: a i 

klassen men 4:a totalt. Var ändå nöjd då 

jag senare fick veta att varvtiden på 

Anderstorp utan splitter på min biltyp 

kostar ca 1,5 sec/varv och det kändes, då 

jag fick åka andra spår för att hitta fart så 

gott det gick. 

Race 3 

Startade från 4:de rutan fortfarande utan 

splitter som jag inte hade någon i reserv, 

starten gick bra och jag kunde hålla bra 

INFO 

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com om ni 

tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker. 
 

 

 

 

mailto:ove.bjorling@telia.com


linje i startkurvan och fick mycket fart med 

mig ut på rakan. Lyckades ta mig fram till 

3: e plats i bromsningen och där låg jag 

under några varv. När 3 varv återstod så 

börjar jag ta in på 2:an som började känna 

sig stressad (syntes på körningen) och på 

näst sista varvet så bromsade han på sig 

och gick av banan rejält. Andraplats totalt 

och 1:a i klassen 15 poäng.  

 

 

Race 4 

Startade i 4:e rutan (varvtid under race 1 

bestämmer startordning i 2:a racet varje 

helg) 

Även denna start gick kanon och jag 

lyckades ta en placering under 1:a varvet 

till total 3:a, som jag utan problem kunde 

hålla imål. Klass-seger och 2:a totalt i 

Challenge. 

Ledning i klassen och delad ledning Totalt 

i Challenge bland alla 997or, känns 

otroligt bra. 

Jag hade förhoppningar om ett nytt 

varvrekord i klassen, men utan splitter var 

det tyvärr omöjligt. 

Vi får göra ett nytt försök vid annat 

tillfälle. 

Summa av helgen: Maxpoäng i klassen 

2x15 och 2x12 i totalen. Kan inte bli 

bättre. 

Som vanligt vill jag tacka alla inblandade 

som gör detta möjligt. 

Länkar: www.pcsracing.se, 

www.porschesportscup.se 

För livetiming under racehelgerna gå in 

på: www.amigoo.se  och klicka på Porsche 

gt3 cup challenge Scandinavia.  

 

Fortsättning följer…..”

/Franck Århage 

  

KARLSKOGA 4-5 JULI 
Det var tredje deltävlingen i Porsche GT3 Cup Challenge och dom var 10 stycken i Race 1 

och dom körde 15 varv och här kom Frank Århage på en 6:e plats han var 22,876 sekunder 

efter. I Race 2 var dom 9 stycken och då körde dom 15 varv och då kom Frank Århage på en 

3:e plats han var 14,826 sekunder efter. 

 

KANNONLOPPET GELLERÅSEN 15-17 AUGUSTI 
I Porsche klassen var dom 23 stycken och dom körde 14 varv och här vann Frank Århage  

klassen med 4,333 sekunder GRATTIS. I Heat 2 var dom 23 stycken och dom åkte 15 varv 

och då kom Frank Århage på en 3:e plats och han var 17,452 sekunder efter. 

Racerapport  
Porsche GT3 Cup Challenge Scandinavia 
#60 Franck Århage  Porsche GT3 Cup -05 

 

”Gelleråsen Race 5 och 6. 

Fredag 5/7 

Åkte hemifrån vid 06,30, anlände på 

Gelleråsen vid 08,00 och hann ställa 

iordning innan förarmötet. 

Vi hade 5 träningspass på 20min/st innan 

kvalet, körde 2 av dessa, för att spara 

material och fokus. 

Bilen kändes bra och farten fanns. 

Kvalet gick bra med en total 5:e plats. 1:a 

i klassen och 3:a i challenge efter C-O 

Carlsson och Magnus Berggren i klass 

997. 

Race 5: 

Startruta 5, kom iväg bra, och kunde hålla 

kontaskten med 997 åkarna. loppet blev 

ganska händelselöst, kunde åka igenom 

utan problem. 1:a i klassen, 3:a i 

challenge. Fina poäng i båda tabellerna.  

Race 6: 

Återigen start från ruta 5, inga problem i 

första böj, alla kom fint igenom. 

http://www.pcsracing.se/
http://www.porschesportscup.se/
http://www.amigoo.se/


Hade bra häng på Berggren i 997 och 

upptäckte att chansen fanns till 

avancemang i challenge. På varv 7 orkade 

han inte längre utan började småmissa i 

bromsningarna, missade tillräckligt i 

bromsningen innan Ejes, så att jag kunde 

trycka mig förbi på innern, sedan drygade 

jag ut och fick en hyfsat lugn avslutning på 

racet, C-O Carlsson var det inget att göra 

åt, även han i 997. 

Klassvinst och 2:a i challenge, vi är 

naturligtvis supernöjda även efter denna 

helg. 

 

Info: 

Race 7 och 8 på Rudskogen kommer vi inte 

att åka pga. tidsbrist. Jag hoppas att rätt 

förare tar poäng där, så vi bibehåller 

ledningen i klassen… 

Vi i Team Århage Racing tar alltid tillfället 

i akt att tacka våra sponsorer för fortsatt 

förtroende även i år. 

Hyrmaskiner, MC Transport, Möller Bil, 

Bilteknik Motorsport samt Lindblad 

fotostudio, 

samt välkomna GVM i år. Tack!!! 

Länkar: www.pcsracing.se, 

www.porschesportscup.se 

För livetiming under racehelgerna gå in 

på: www.amigoo.se  och klicka på Porsche 

gt3 cup challenge Scandinavia, eller 

Porsche sportscup scandinavia (beror på 

vem som lägger upp eventet) 

 

Fortsättning följer…..” 

/Franck Århage

 

Race 10: Racerapport  
Porsche GT3 Cup Challenge Scandinavia 
#60 Franck Århage  Porsche GT3 Cup -05 

 

Gelleråsen Race 9 och 10. 

Fredag 15/8 

Den här helgen var Bilteknik Motorsport 

racehelgssponsor. 

Nu var det dags för årets höjdpunkt, 

kanonloppet med Swedish GT som 

huvudklass och konkurrentserie till STCC. 

Vi var inbjudna som supportklass under 

helgen, superkul med lite större publik än 

vanligt. 

Landade Fre em med målet att köra 

eftermiddagens träningspass, och det 

fungerade, kändes bra inför lördagen. 

Lördag 16/8 

Lördagen började med uppehåll den 1:a 

träningen och kvalet, där tiden räckte till 

en 4:e startruta totalt 

2:a i challenge, värst i klassen, var nöjd 

med insatsen. 

Race 9: 

Wet race flaggades, det regnade ganska 

rejält och regndäck på. 

Kom iväg bra i starten och kunde ta en 

placering i bromsningen i kurva 1, 

fortsatte stenhårt i regnet och tänkte att 

här finns sekunder att tjäna. På varv 3 

hade jag lyckats ta mej förbi 2:an som 

visserligen körde i klass 7 (som är senaste 

carrera cup 2010-13) som jag normalt inte 

ska hänga med.  

Körde plötsligt för raceseger med bara en 

klass 7 bil framför, var tillräckligt nära på 

varv 8 för att stressa honom rejält och låg 

precis bakom under varv 9 och i Ejes så 

bromsade han lite försent, så jag kunde 

passera på innern. Skön känsla att leda 

racet med 5 varv kvar! Kunde därefter 

hålla min ledning till målflagg. Riktigt 

skön känsla inför en ganska stor publik, 

med en långsammare bil! Trodde inte det 

var möjligt…. 

Fulla poäng i både min klass och totalt i 

challenge (både klass 1- 997 och klass 2-

 996, hopslagna. Gäller inget egentligen 

men kul att ge 997 åkarna en match.  

 

Söndag 17/8   

Enligt alla väderprognoser, skulle 

Söndagen bli riktigt blöt, så vi hade laddat 

upp med nya regndäck för att försöka ha 

http://www.pcsracing.se/
http://www.porschesportscup.se/
http://www.amigoo.se/


rätt förutsättningar under dagens race. 

När 30min återstod till lineup så var det 

uppehåll med regnet hängande i luften. 

10min kvar, bilen på domkrafterna utan 

hjul, hur länge törs vi vänta? När 6-7 

minuter återstod, så bestämde vi att åka 

med slicks och torr inställning på 

stötdämparna. Snabbt vrida tillbaka 

rattarna på dämparna och på med 

slicksen. Hann ut i tid till lineup…. Hoppas 

det inte börjar regna nu, tänkte jag. 

Under warmup varven försökte jag gnugga 

upp tempen i däcken så gott det gick mot 

den ganska kalla asfalten, vilket gick 

sådär, hade kunnat höjt lufttrycket ett par 

hekto utan problem kände jag. Kan bli 

problem att hålla konkurrenterna bakom 

de första varven, då jag inte skulle få upp 

tempen i däcken tillräckligt snabbt. 

Starten gick förvånansvärt bra, och kunde 

hålla min 3:e startposition genom första 

böj. 

Före mig hade jag 2 klass 7 bilar som inte 

tävlar i challenge, så fokus blev att hålla 

alla challengebilar bakom mig. Greppet i 

däcken kom under varv 3, och då kunde 

jag så smått lämna de övriga bakom mig 

och kunde hänga med Hyden i sin klass 7 

bil. tog en 3e plats i loppet. 1a i klassen 

och 1a i totalen, full poäng även den här 

dagen. Vilken helg!!! Med sol, regn och 

ovisst in i det sista på Söndagen…. 

Efter den här helgen måste jag tacka Palle 

Strand på Bilteknik för ett otroligt bra 

servicejobb, då vi hittils inte har haft 

några driftproblem över huvud taget!  

Tack igen Palle! 

När man har förtroende för materialet, så 

är det betydligt lättare att åka precis på 

gränsen, som jag måste göra för att hänga 

med grabbarna i klass 1-997   

Info: 

Race 11 och 12 på Alastaro Finland 

kommer vi inte att åka, återigen pga. 

tidsbrist. Klassegern är redan klar!!! Men i 

totalen är förhoppningen att ta 2a platsen 

efter Carl-Olov Carlsson…. Kommer att 

behöva några poäng under finalhelgen på 

Mantorp Park….. 

Vill även tacka Ingela och Barnen för 

mentalt stöd och support i alla lägen. 

Tack! 

 

Vi i Team Århage Racing tar alltid tillfället 

i akt att tacka våra sponsorer för fortsatt 

förtroende även i år. 

Hyrmaskiner, MC Transport, Möller Bil, 

Bilteknik Motorsport samt Lindblad 

fotostudio, 

samt välkomna GVM i år. Tack!!! 

Länkar: www.pcsracing.se, 

www.porschesportscup.se 

För livetiming under racehelgerna gå in 

på: www.amigoo.se  och klicka på Porsche 

gt3 cup challenge Scandinavia, eller 

Porsche sportscup scandinavia (beror på 

vem som lägger upp eventet) 

 

Fortsättning följer….. 

/Franck Århage 

  

KINNEKULLE RING 24 AUGUSTI 
DOD-Racing körde två tävling a 2x3 timmar och dom kvalade in som 8:a, och i Heat 1 kom 

dom 6:a och var 6 varv efter, och i Heat 2 blev dom 21:a och var 36 varv efter och bröt när det 

var 10 minuter kvar. 

 
”Det var två tävlingar i ER-Cupen som kördes och det var 2x3 timmar och här körde DOD-

Racing med Michael och Richard Eriksson och i första tävlingen slogs vi om en fjärde plats 

när vi fick teknisk flagg för ett huvlås gott upp. Efter det så gick vi i mål som 6:a. 

I andra tävlingen så strulade det lite i början men sen började vi plocka placeringar. En 

halvtimme innan målflagg så tappade Rickard fästet i utgången på målrakan och satte bilen i 

räcket. Men men sånt händer. Bilen fick en rejäl smäll men en Volvo tål mycket. Rikta 

förardörren och ett nytt styrstag så är vi åkandes igen.” 

 

http://www.pcsracing.se/
http://www.porschesportscup.se/
http://www.amigoo.se/


NOSTALGIA RACINGDAYS MANTORP 23 – 24 AUGUSTI 
I Formel Ford var dom 12 stycken och här kvalade Oscar Thim in som 2:a och Anders 

Flodegård in som 3:a. I Heat 1 som kördes 11 varv och här kom Anders Flodegård på en 

2:a plats och han var 7,335 sekunder efter. Här bröt Oscar Thim efter att han blev diskad för 

tjuvstart och fick starta sist i heat 2 där dom körde 16 varv och här vann Oscar Thim med 

27,795 sekunder GRATTIS och här blev Anders Flodegård på en 11:e plats med 2 varv 

efter. 

 

MANTORP PARK 6 SEPTEMBER 
Det var finalhelgen för Porsche cup och klass 997 och 996 var dom 14 stycken och i kvalet 

kom Frank Århage på en 6:e tid, och i första heatet som var 12 varv kom Frank på en 5:e 

plats och han var ca 28 sekunder efter och i 996 klassen vann Frank med 35 sekunder 

GRATTIS. I heat 2 kördes också 12 varv och då blev Frank 4:a ca 18 sekunder efter och i 

996 klassen vann han med 34 sekunder GRATTIS. 

 

Racerapport  
Porsche GT3 Cup Challenge Scandinavia 
#60 Franck Århage  Porsche GT3 Cup -05 

 

”Mantorp Park race 13 och 14. 

Lördag 6/9 

Nu var det dags för seriefinal på Mantorp 

och båda racen kördes på Lördagen. 

Kom ner på Lördagsmorgonen, laddad och 

ganska pigg, men med förra årets final i 

bakhuvudet. 

Då kom jag bara 2 kurvor, sedan krokade 

Hyden och jag ihop och det var slutkört för 

min del. 

Den här gången skulle det gå bättre… 

Strålande sol och helt otroligt bra väder 

för säsongen. Goda förutsättningar för bra 

racing. 

Klassegern var klar redan efter race 12, 

men i challenge var det tightare, så det var 

bara att ladda mentalt. 

Hoppade över träning 1 och 3 för att spara 

bil och däck, som vanligt, var med bra i 

pass 4 med näst snabbaste tid, alla klasser 

räknade. 

Innan kvalet trodde jag på ca 1 sec bättre 

varvtid med nya bakdäck, budgeten räckte 

inte till framdäck den här gången, 

hoppades att farten skulle räcka ändå med 

viss understyrning. Varvrekordet som jag 

satte i premiären i år (1.21.165) skulle inte 

gå att putsa, kände jag. 

Lyckades förbättra tiden från träning 4 

med 2 tiondelar, inte superbra men hyfsat, 

räckte till 1:a plats i klassen, andra i 

challenge efter C-O Carlsson i 997 som 

vanligt. Får väl anses som bra, med fint 

läge till bra placering i racet. 

Race 13  

Rullande start som vanligt, missade när 

flaggan höjdes och tappade 2 bilar ner mot 

kurva 1, irriterad över missen låg jag kvar 

på yttern och höll ner på 4an, greppet 

fanns även där, så jag lyckades ta tillbaka 

de förlorade positionerna i bromsningen 

till parisaren, kalas! Sedan kunde jag 

ganska stabilt bygga en bra lucka till de 

övriga, C-O Carlsson var det inget att 

göra åt med snabbare bil. Slutade racet 

som 1:a i klassen, 2:a i challenge, 

kanonpoäng! 

Race 14 

Sista racet för säsongen, 2:a platsen i 

challenge var säkrad, men full laddning 

ändå givetvis, C-O kan ju missa 

någonstans tänkte jag, och då ska han få ta 

i för att vinna! 

Så blev det inte, utan racet blev en repris 

på race 13 förutom att jag startade bra och 

behövde inte utmana speciellt under 1:a 

varvet. 



C-O körde mycket stabilt i ledningen, så 

jag kunde bara göra så snabba och jämna 

varvtider som möjligt, vilket jag lyckades 

med och vann klassen med ca 30sec, näst 

bästa 997a var 20sec efter.  

Bättre avslutning kunde vi inte få, och 

mina kombatanter har något att fundera på 

i vinter, 10 vinster på 10 starter…. 

 

Tack alla våra sponsorer som har varit 

med på den här resan i år igen, och gjort 

detta möjligt, namnen nedan. 

Måste speciellt passa på att tacka Palle 

Strand på Bilteknik, för en bil som har gått 

helt problemfritt under racehelgerna, 

superservice! 

Lite info och tankar om 2015. 

Nu har vi vunnit Porsche GT3 cup 

Scandinavia 2013 och försvarat titeln i år, 

Ingela och jag har funderat och resonerat 

om vilka alternativ som finns till nästa 

säsong, köra ett år till med min bil, byta 

upp mig till 997 och köra klass 1 i 

challenge?  

Nu vet jag att C-O Carlsson kommer att 

göra en satsning i Carrera cup 2015, med 

en ny 991 GT3 CUP! Det var C-O jag 

skulle vilja ge en match på samma vilkor, 

så det känns inte relevant. 

Carrera cup är otroligt dyrt att tävla i, så 

det fungerar inte. 

Swedish GT!!! Vi kommer med stor 

sannolikhet att köra denna serie under 

nästa säsong, i team med Fredrik Behring 

som har kört med oss i klass 7 i år och 

förra året konkurrent till oss i Challenge. 

Bilen blir Fredriks Porsche 997-2 cup 

2013 och vi kommer att sikta på topp 3 i 

stora klassen, där bla. Rickard Göransson 

är snabb i Ferrari 458. 

Det som lockar i denna serie är inte TV 

sändningarna utan ett för oss nytt upplägg 

där 2 förare delar bil och kör på lördagen 

var sitt kval och var sitt sprintrace med 

separata mästerskapspoäng, sedan på 

söndagen kör man ett Endurancerace på 1 

tim med obligatoriskt förarbyte!!! Även där 

ett separat mästerskap. Lika mycket 

körning som vi haft och ungefär samma 

ekonomi då vi är 2 som delar kostnaderna.  

Racen är TV bevakade och sänds i 

efterhand. Jag hoppas att ni vill vara med 

även på det tåget, bra exponering för era 

företag, då detta är sveriges näst största 

racingserie efter STCC, men med betydligt 

läckrare och mer blandade bilar så som 

Ferrari, Porsche, Lotus, Aston Martin, 

Audi R8 RS etc. 

 

Vi kommer att informera er om 

utvecklingen i detta under hösten/vintern. 

Tryck upp större dekaler!!! 

  

Fortsätter att tacka Ingela och Barnen 

Ellen, Linus och Linn för mentalt stöd och 

support i alla lägen. Tack!!! Ni är bäst!!! 

 

Vi i Team Århage Racing vill tacka våra 

sponsorer för förtroendet i år och 

förhoppningsvis även 2015. 

Hyrmaskiner, MC Transport, Möller Bil, 

Bilteknik Motorsport, Lindblad fotostudio, 

samt GVM. Tack!!! 

Länkar: www.pcsracing.se, 

www.porschesportscup.se 

För livetiming under racehelgerna gå in 

på: www.amigoo.se  och klicka på Porsche 

gt3 cup challenge Scandinavia, eller 

Porsche sportscup scandinavia (beror på 

vem som lägger upp eventet) 

 

Fortsättning följer…..” 

/Franck Århage 

 

 
 
 
 
 

http://www.pcsracing.se/
http://www.porschesportscup.se/
http://www.amigoo.se/


Han försvarade sin cuptitel  
Bilsport Katrineholmaren Frank Århage förlorade inte ett race och försvarade sin titel i 

Porsche cup. 

 

Av säsongens 14 race körde Frank Århage fyra. Han stod över deltävlingarna i Finland och 

Norge och hoppades att poängen ändå skulle räcka. De gjorde de – efter att han vunnit 

samtliga övriga tio tävlingar. 

Frank Århage tävlar i klass 2, med enhetsbilar av modellen 996 GT3. I klass 1 kör man nyare 

och snabbare 997 GT3. 

– Bara att erkänna att konkurrensen i klass 2 inte varit den bästa, säger Frank Århage. 

Det förringar inte hans insats. I de flesta tävlingarna har han kört mot de snabbare 997-bilarna 

och hävdat sig mycket bra. I den totala sammanställningen av båda klasserna blev det 

nämligen en andraplats.  

Bland extra roliga händelser under året noteras också ett nytt varvrekord på Mantorp med 

tiden 1.21,165. 

Till nästa säsong funderar Frank Århage, som vann cupen också 2013, att byta upp sig till 997 

och kommer dessutom med stor sannolikhet att köra Swedish GT i team med Fredrik Behring. 

  

FALKENBERG CLASSIC FALKENBERG 12-14 SEPTEMBER 
Det var sista tävlingen i RHC cupen och det kom ca 250 stycken och i Formel Ford, Formel 

Vee och Folmula 3 var dom 16 stycken och i kvalet kom Oscar Thim på en 6:e tid. I Heat 1 

var dom 17 stycken och här kom Oscar på en 2:a plats han var 6,601 sekund efter men hade 

snabbaste var tid och dom körde 15 varv. I heat 2 som kördes över 20 varv vann Oscar med 

18.351 sekunder GRATTIS. 

Slutställning totalt i RHC-cupen 2014 261 stycken tog poäng. 

1. Ari Oksala  Lem UA finland Ford Escort 1300 GT 80 

48.Oscar Thim KMK  Van Diemen RF 86 48 

176.Anders Flodegård KMK  Van Diemen RF 85 12 

243.John Thim KMK  Van Diemen RF 87  0 

Klass resultat FF/2C Formula Ford 1982-1990 (1600 cm) 11 stycken deltog. 

1. Viktor Ljungdahl O8 Karting  Van Diemen RF 89 58 

5. Oscar Thim KMK  Van Diemen RF 86 25 

7. Anders Flodegård KMK  Van Diemen RF 85 12 

9. John Thim  KMK  Van Diemen RF 87  0 

 

RING KNUTSTORP 5 OKTOBER 
Det var sista deltävlingen I ER- Cupen och det kom 23 stycken till start, och här kom DOD -

racing med Michael och Richard Eriksson på en fin 4:e plats. Dom kvalade in på 15:e tid, 

och dom som vann åkte 280 varv och DOD – racing åkte 275 varv. 

Sluttabell där 24 stycken tog poäng. 

1. Hegnet Motorsport Danmark  BMW Compact 327,5  

8. DOD Racing Katrineholm  Volvo 240   262,5 

RHC SERIEN 2015 

8-10 maj  Historic Meeting  Kinnekulle 

12-14 juni  Velodromloppet Oldtimers GP Karlskoga 

3-5 juli  Svensk Sportvagnsmeeting Ring Knutstorp 

21-23 augusti Nostalgia Racing days  Mantorp Park 

11-13 september Falkenbergs Classic  Falkenberg 



Karting 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MKR 2015 
2-3 Maj  Enköping 

16-17 Maj  Västerås 

30-31 Maj  Katrineholm 

13-14 Juni  Rasbo 

27-28 Juni  Gotland 

8-9 Augusti  Borlänge 

22-23 Augusti Gävle 

5-6 September Rättvik 

Reserv 1  Linköping 

Reserv 2  Järfälla 

Reserv 3  Södertälje 

25 Juli  EM Kristianstad 

1 Augusti  SM, RM, NEZ Umeå 

 

NORRLANDSCUPEN LYCKSLE 20 JULI 
I Micro klassen var dom 12 stycken och här vann Noah Eriksson klassen Grattis. Han var 

snabbast på tidsträningen och vann båda heaten också. 

HOTELL LAPPLAND LYCKSELE 23 JULI 
I Micro klassen kom Noah Eriksson på en 4:e plats. 

Här kommer en kort rapport om de tävlingar vi kört under Juli. 

  

”2014-07-20. NC 6 i Lycksele. 

Noah är snabbast direkt från start. 

Vinster och snabbast i samtliga heat från 

början till slut. 

Tävlingens snabbaste varv, pole position 

och vinst. 

  

  

2014-07-23. 

2: tid i totalt i fria träningarna. 

Snabbast i tidskörning. 

Vinst i 1:a kval heatet. 

Startkrasch i 2:a kvalheatet, tvingas att 

bryta. Startruta 6 pga detta i finalen. 

Tekniska problem med karten (pga 

startkarschen i 2:a kvalheatet) men kör 

upp sig till 4:e plats.” 

INFO 

 

Ni får gärna skicka ett mail till Ove ove.bjorling@telia.com när ni 

åker om ni vill att jag ska skriva om er. 
 

SGA ANSVARIG I DISTRIKTET SÖ/VÄ 

Claes-Håkan Hess Hästskovägen 3 641 92 Katrineholm 

Telefon/Fax 0150-78004 Mobil 070 – 620 55 21 

Mail claes.hakan.hess@telia.com 
 

mailto:claes.hakan.hess@telia.com


”Under sommaruppehållet från dom vanliga MKR tävlingarna här i Mellansverige så 

passade Noah Eriksson på att köra 2 tävlingar i Lycksele.  

I Norrlandscupens 6e deltävling slog han till med sin första seger :) Grattis. 

Några dagar senare tog han en fin 4e plats i hotell lappland race.”  

 

MKR 6 BORLÄNGE 9-10 AUGUSTI 
Det var sjätte deltävlingen i MKR-serien och det kom 164 stycken i 9 klasser och det var 9 

KMK:are som åkte. I Cadetti var dom 12 stycken och här deltog Noah Fältskog, William 

Karlsson och Linus Granfors. I Micro klassen var dom 44 stycken och här kom Linus 

Sternmark på en 12:e plats i A-finalen och på 13:e plats i A-finalen kom Joel Granfors. 

På 19:e plats i B-finalen kom Noah Eriksson. I Yamaha klassen var dom 5 stycken och här 

vann Emil Sternmark GRATTIS och på 4:e plats kom Daniel Gustavsson, och på 5:e 

plats kom Andreas Pedersson. 

MKR 6 Borlänge MK. 

 

”2a helgen i Augusti så var det dags för tävling här i Mellansverige igen och våra duktiga 

KMKare tog sig denna gång upp till Dalarna för att göra upp på Borlänges helt 

nyasfalterade bana. 

I Cadetti var det som vanligt William,Noam och Linus som var på plats och körde mkt bra. 

I Micro Körde våra killar mkt bra som vanligt men tyvärr fick Noah Eriksson Kasta in 

handduken efter första kvalet pga. huvudvärk. 

Linus Sternmark och Joel Granfors körde bra denna helg och styrde in på 12 och 13e plats i 

det stora startfältet. 

I Yamaha tog Emil Sternmark sin 5e seger för året och säkrade därmed Totalsegern i MKR i 

år. GRATTIS. Daniel Gustavsson och Andreas Pedersson blev 4a och 5a.” 

 

SKÖVDE 9 AUGUSTI 
Det var en deltävling i Kart Cup Väst 4 och 

det kom 50 stycken i 4 klasser och i Junior 

60 var dom 13 stycken och här kom Tim 

Albertsson på en 3:e plats. 

 

RÖKEN RING RASBO 12 
AUGUSTI 

Det kördes en klubbtävling nr 3 och det var 

38 stycken i 7 klasser och i Cadetti deltog 

William Palm.

 

MKR 7 GÄVLE 23 – 24 AUGUSTI 
Det var sjunde deltävlingen i MKR-serien och det kom 164 stycken i 9 klasser och det var 10 

KMK:are som åkte. I Cadetti var dom 13 och här deltog Noam Fältskog, William Karlsson, 

William Palm och Linus Granfors. I Micro klassen var dom 43 stycken och här åkte alla 

KMK:are A-final och här kom Noah Eriksson på en fin 2:a plats, och på 8:e plats kom 

Linus Sternmark och på 27:e plats kom Joel Granfors. I Junior 125 var dom 24 stycken 

och här kom Emil Sternmark på en 14:e plats. I Yamaha klassen var dom 7 stycken och här 

kom Andreas Pedersson på en 4:e plats och på 6:e plats kom Daniel Gustavsson. 

MKR 7 SMK Gävle. 

”2 veckor senare styrde våra duktiga KMKare sina team till Gävle för att göra upp. 

I Cadetti stog nu 4 duktiga KMKare på startplattan  nämligen. Noam Fältskog,William 

Karlsson, William Palm och Linus Granfors.  

Några tider eller resultat finns ju inte i Cadetti men jag kan lova att alla KMKare gjorde bra 

ifrån sig. 

I Micro Tog Noah Eriksson en mycket fin andra plats och Linus Sternmark styrde in på en 8e 

plats efter en mycket bra körning. Joel Granfors tvingades tyvärr bryta A-finalen. 



Emil Sternmark som nu vunnit MKR serien i Yamaha var på plats för att prova på Junior 125. 

Vädret var milt sagt omväxlande denna dag och i finalen startade 4 st på regndäck och resten 

på slicks, Emil var en av dom som körde på slicks. 

En kraftig regnskur kom och endast dom med regndäck kom i mål, alla andra blev avvinkade 

pga. varvning.  Emil låg på 14e plats när han vart avvinkad och det blev hans placering i det 

24  man starka startfältet. Bra kört. 

I Yamaha Blev Andreas Pedersson 4a medans Daniel Gustavsson tvingades avstå omstarten 

finalen efter en krock i starten.” 

 
 En glad Noah Eriksson på pallen. 

 
Noah Eriksson och Joel Granfors provsitter varandras kartar. 



MKR 8 JÄRFÄLLA 13-14 SEPTEMBER 
”Då var MKR serien avklarad. Vi avslutade sista deltävlingen med en fin 3:plats och tog ett 

kliv från 7:e till 4:e i totalen, vilket är mer än väl godkänt och detta är vi mycket nöjda med.” 

 

Det var sista deltävlingen i MKR-serien och det kom 212 startande i 9 klasser och det var 9 

KMK:are som åkte. I Cadetti var dom 23 stycken och här deltog Noam Fältskog, William 

Karlsson, William Palm och Linus Granfors. I Micro var dom 47 stycken och här kom 

Noah Eriksson 3:a i A-finalen. På en 13:e plats i A-finalen kom Joel Granfors och han 

vann B-finalen. På en 25:e plats i A-finalen kom Linus Sternmark plus att han kom 4:a i 

B-finalen. I Yamaha klassen var dom 8 stycken och här kom Andreas Pedersson på en 5:e 

plats och på 8:e plats kom Fredrik Landen. 

 

MKR Final Järfälla MK. 

”I mitten av september så var det då dags för MKR final i Järfälla. 

I Cadetti var dom 4 glada KMK ungdomar på startplattan, Noam Eriksson, William Karlsson, 

William Palm och Linus Granfors. Jag var tyvärr inte på plats denna dag men jag har hört 

rykten om att dom körde bra :) 

I Micro blev Noah Eriksson 3a, Joel Granfors 13e och Linus Sternmark 25a  

I Yamaha var Andreas Pedersson och Fredrik Landén på plats, Daniel Gustavsson avstod 

pga. av sjukdom och Emil Sternmark var ju redan klar vinnare av serien och hade även här 

funderingar på att återigen prova Junior 125, dock avstod han pga. fulla startfällt och diverse 

strul från arrangören. 

Andreas körde in på en mycket fin 5e plats och Fredrik Landén tog sig i mål som 8a. 

Nu var MKR serien över för detta år och vi kan glädjas åt våra åkares fina totalplaceringar.” 

 

KMKarnas kartar och Joakim Granfors.         En glad Noah Eriksson på pallen. 

 

 Joel Granfors och Noah Eriksson 



Lag resultat där 23 lag tog poäng. 

1. Södertälje KRC    358 

6. Katrineholms MK    351 

Serie resultat Cadetti deltog 32 stycken. 

Noam Fältskog  åkte 8 tävlingar 

Linus Granfors åkte 8 tävlingar 

William Karlsson åkte 7 tävlingar 

William Palm  åkte 2 tävlingar 

Micro tog 65 stycken poäng. 

1. Elliot Sjögren Linköpings MS  716 

4. Noah Eriksson KMK   696 

13.Joel Granfors KMK   648 

15.Linus Sternmark KMK   638 

Junior 60 tog 30 stycken poäng. 

1. Benjamin Robertsson Järfälla MK   709 

25.Tim Albertsson KMK   111 

Yamaha tog 15 stycken poäng. 

1. Emil Sternmark KMK   717 

5. Andreas Pedersson KMK   686 

6. Daniel Gustavsson KMK   684 

11.Fredrik Landen KMK   228 

Junior 125 tog 43 stycken poäng. 

1. Haris Imamovic Linköpings MS  709 

35.Emil Sternmark KMK   106 

 

SYDSVENSKAN SKCC 6-7 
JÖNKÖPING 13-14 

SEPTEMBER 
Det var 6 och 7 deltävlingen i SKCC och det 

kom 125 stycken i 6 klasser och i Junior 60 var 

dom 28 stycken och här kom Tim Albertsson 

på en 18:e plats i första finalen och i den 

andra finalen har jag ingen placering. 

SYDSVENSKAN SKCC 7-7 
JÖNKÖPING 20  

SEPTEMBER 
Det var 7 deltävling i SKCC och det kom 93 

stycken i 5 klasser och i Junior 60 var dom 25 

stycken och i Final 1 kom Tim Albertsson på 

en 15:e plats och i Final 2 kom Tim på en 

12:e plats. 
 

HÖSTRACET ASPEN CUP UDDEVALLA 21 SEPTEMBER 
Det var 5 deltävlingen i Aspen cup och det kom 46 stycken i 3 klasser, och i Junior 60 var dom 20 

stycken och här kom Tim Albertsson på en 11:e plats. 
 

SVERIGE CUPEN LINKÖPING 27-28 SEPTEMBER 
Det kom 168 stycken i 7 klasser och i Micro klassen var dom 34 stycken, och här kom Noah Eriksson 

4:a i A-finalen, och på 14.e plats i A-finalen kom Joel Granfors, på en 16:e plats i A-finalen kom 

Linus Sternmark. I Yamaha klassen var dom 9 stycken och här kom Emil Sternmark på en 3:e 

plats, på en 6:e plats kom Andreas Pedersson, och på 7:e plats kom Fredrik Landen, och på 8.e 

plats kom Johan Widing. 
 

Sverigecupen Linköpings MS. 

”Nu var det dags för årets sista tävling här i 

Mellansverige och som vanligt var det i 

Linköping det hela ägde rum. 

Cadetti: 

I Cadetti var det endast Linus Granfors som 

kom till start från klubben denna vackra men 

mycket blåsiga höstdag. Bra körning stog han 

dock för. 

Micro 



I Microgänget tog Noah Eriksson en fin 4e 

plats, Joel Granfors en 14e plats och Linus 

Sternmark svängde in på 16e plats. 

I Yamaha var Emil Sternmark tillbaka och blev 

3a efter att ha legat i ledningen. 

Andreas Pedersson styrde in som 6a och dom 

"några" år äldre Fredrik Landén och Johan 

Widing blev 7a och 8a. Daniel Gustavsson 

tvingades tyvärr bryta. 

I övrigt så vet jag att Tim Albertsson tävlat 

flitigt i södra Sverige i år och att resultaten 

blir bättre och bättre. 

Nu är tävlingssäsongen över för i år och vi kan 

vara nöjda med våra åkares prestationer. Vi 

har haft runt 10 st KMKare på startlinjen i alla 

MKRtävlingar i år och det är en klar 

förbättring jämfört med dom senaste åren. 

Till nästa år hoppas vi och tror på några fler 

åkare då  vår gokartskola burit frukt och ett 

flertal har köpt kart.  

Några av våra åkare kommer att gå upp en 

klass till nästa år så nu är det bara att längta 

till våren. 

Vi håller på att färdigställa ändringarna på 

avåkningszonerna på banan som vi är tvungna 

att göra för att köra tävling på banan igen. 

Mycket är gjort men mycket arbete återstår. 

Nästa år kommer vi återigen att köra en MKR 

tävling på banan och även Nordiskt 

Mästerskap i Minimoto. 

Vi vill även på att tacka dom som varit med 

och haft jour vid vår hyrkartverksamhet i 

sommar och hoppas vi kan bli några fler till 

nästa år.”  

Johan Widing 

 

 Joel Granfors och 

Noah Eriksson 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRANDE FINAL KRISTIANSTAD 4-5 OKTOBER 
Det kom 92 stycken i 6 klasser och i Junior 60 var dom 27 stycken och här kom Tim Albertsson på 

en 11:e plats. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



VALLA RACEWAY VALLA 11 OKTOBER 
Det var KM på banan i Valla. 

  
 

  
 

 

 

 

 

 

         14 oktober, 2014 
Karting  

Däck, Karting 2015-2017 

Officiellt från Kartingutskottet. 

KA-T 3.1 Däck 
KU har beslutat följande för åren 2015-2017. 

I de nationella klasserna blir det LeCont 

Karting tyres. 

I de internationella klasserna blir det Vega 

Karting tyres. 

Vi återkommer så fort som möjligt med 

modellbeteckningar och pris. 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.sbf.se/etikett/karting/
http://www.sbf.se/2014/10/14/dack-karting-2015-2017/


MC/MiniMötö 
RÖFORSBACKEN ARBOGA 16 – 17 AUGUSTI 

Det var SM för MC Solo och Sidovagnar och i MC Solo var dom 20 stycken på lördagen och 

här kom Henrik Eriksson på en 17:e plats han var 4,34 sekunder efter. På söndagen var dom 

18 stycken och då kom Henrik på en 16:e plats han var 3,93 sekunder efter. 

 

KLEVABACKEN TIDAHOLM 23-24 AUGUSTI 
Det var SM för MC Solo och Sidovagnar och i MC Solo var dom 15 stycken och på lördagens 

första repa kom Henrik Eriksson på en 13:e plats och var 2,40 sekund efter och i andra repan 

kom Henrik på en 14:e plats och då var han 2,89 sekund efter och totalt kom han på 14:e 

plats och var 2,69 sekund efter.  På söndagens första repa kom Henrik på en 15:e plats och då 

var han 3,35 sekund efter, och i andra repan kom Henrik på en 14:e plats och var 3,80 sekund 

efter och totalt kom Henrik på 15:e plats och var 3,80 sekund efter. 

 

ÅNNABODABACKEN ÅNNABODA 6 SEPTEMBER 
Det var sista deltävlingen i MC Solo och Sidovagnar och i MC Solo var dom 15 stycken och 

här kom Henrik Eriksson på en 11:e plats han var 2,32 sekund efter och fick 5 SM-poäng 

GRATTIS. Backen var 900 meter. 

SM Tabell MC Solo det var 22 stycken som tog poäng. 

1. Åke Jansson Teknis MC  Husaberg  100 

18. Henrik Eriksson KMK  Husaberg   10 

 
VALLA RACEWAY VALLA 5-7 SEPTEMBER 

Det var RM för Minimotor och det kom 44 stycken och det var deltagare från Italien, Norge 

och Sverige som åkte dock inga KMK:are. Ett stort tack till alla som ställde upp och 

jobbade under tävlingshelgen. 

 

44 förare i RM  
Motorsport  

44 startande blev det i Riksmästerskapen i minimoto som Katrineholms MK 

arrangerade i Valla under helgen. 

– Vi fick positiv respons och vi hade deltagare från både Norge och Italien. Men det var inga 

lokala förare som ställde upp, säger arrangören Mikael Eriksson. 

Många av förarna, som var i åldrarna 7 till 40 år, uppskattade Vallas tävlingsbana. 

– Det är en kort och teknisk bana som är krokig och kuperad på vissa ställen. 

Även nästa år arrangerar KMK, med största sannolikhet, Riksmästerskapet i minimoto. 

Föreningen hoppas även kunna dra hit Nordiska Mästerskapet. 

– Vi hoppas kunna lösa det så tävlingen läggs under Katrineholms-Veckan, avslutar Mikael 

Eriksson. 

 



O vrigt 
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.mo

torklubb  

 

MOTORHISTORIKERNA 

De har sitt månadsmöten första tisdagen i 

varje månad 

klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 i 

Katrineholm. 

 

LÖSENORD TILL 

MEDLEMSFORUM PÅ HEMSIDAN 

ÄR 

XXXX 

 
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) 

 

NÄSTA NUMMER KOMMER I MARS 2015 

http://www.kmk.nu/
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb
http://www.facebook.com/katrineholms.motorklubb
mailto:info@kmk.nu
mailto:info@kmk.nu

