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                 CHRISTER CARLSSON OCH NIKLAS 



Hej alla motorvänner
Nu börjar året gå mot sitt slut och alla måste säkert putsa till sina fordon i garagen. Jag tycker året har varit 
bra, det har varit väldigt många aktiva i motorklubbens färger. Ni får läsa i surret om dessa prestationer. 
Vi har haft väldigt fina och bra tävlingar både i rally, gokart och mini moto.
Nästa år kommer säkert att bli lika häftigt.
Ni som varit med och arbetat på våra tävlingar ta och passa på att anmäla er till vårt traditionella Hjulbord 
hos Com Mat Eriksson restauranten. Det vore kul att så många som möjligt kunde komma. Ni som arbetat 
går ju gratis och andra som ni vill ta med går för en billig summa.( se i surret).
Vi kommer där att utse årets stipendiat i Tomas Carlssons minnesfond.
Sen vill jag som vanligt tacka alla som varit med och arbetat på våra arrangemang och hoppas vi ses även 
nästa år.
Jag skulle även bli glad om det kunde komma lite mer folk på våra månadsmöten, ta gärna kontakt med mig 
om ni vill att vi skall fixa eller göra något speciellt.

Tack för i år och på återseende
Ordförande
Micke Hellberg



Banracing

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

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

Fredrik är på banan igen 
En gokart med kaross, eller en riktig Ford Sedan 1934 som krympt i 
tvätten. Fredrik Egeland är tillbaka på banan i Sveriges senaste 
racingklass. Som 12-åring satte han konkurrenterna på plats på
gokartbanorna. Han vann MKR-serien och sedan också Sverigefinalen.
Efter sex år ledsnade han, gjorde ett uppehåll innan han tog över 
lillebror Anders Renault Clio och körde banracing i tre år. Lika snabb 
som vanligt blev det ett par vinster i Fyndbörsen cup och en andraplats
sammanlagt. Sedan provade han på skogsåka, körde rally i först en 
Volvo och sedan BMW.
– Det är inget snack, racingen är roligast. Förhoppningsvis har man ingen framför sig utan det gäller att hålla de andra 
bakom sig. Det är fight hela tiden och först över mållinjen vinner. Det finns ingen bättre adrenalinkick, säger Fredrik.
Så när han på facebook fick se att en ny racingklass skulle introduceras i Sverige vaknade nyfikenheten.
– Den heter Legends cup. Den är jättestor i USA där den beskrivs som världens största racingklass. Danmark och Fin-
land har kört länge men det är först nu som Sverige, som 29:e land, hakar på.
Efter att ha varit i Eskilstuna under en prova på-dag beställde han sin egen bil direkt från USA. Han är inte ensam, i dag 
finns det 78 bilar och tidigare STCC-stjärnan Janne "Flash" Nilsson är en av entusiasterna.
– Legends cup är en enhetsklass. Alla bilar har likadana motorer, samma rörram. Det är bara utformningen på karos-
sen som skiljer.
Det är, precis som i kartingen, tjusningen enligt Fredrik. Med likadana förutsättningar är det bästa chauffören som vin-
ner – inte den mest tjockast plånbok.
Bilarna är en minikopia av originalmodellen, 3,5 meter lång, 1,6 meter bred och dryga metern hög. Under huven sitter 
en 1 250 kubiks motorcykelmotor från Yamaha på 140 häster. I den lätta bilen räcker det för att nå farter på 180 kilom-
eter i timmen.
– Den är så liten att det känns som om man klär på sig bilen, säger Fredrik.
Inredningen är spartansk, han sitter i praktiken på golvet, enda instrumentet är en varvräknare och en växelspak till 
den femväxlade lådan.
– Den bil jag köpt har gått på rundbana i USA tidigar. Så all var snett och vint, inställt bara för vänstersvängar, när jag 
fick den. 
Den blev en hel del skruvande tillsammans med pappa Christer Persson för att passa de svenska banorna. Det är bara 
stolens nackskydd, kortare på vänster än höger sida, som blev kvar från originalet.
– Många bilar har jag kört, men det var en chock att sätta sig i den här för första racet. Det är usla däck på 13-tumsfäl-
garna. De ger inget fäste alls så det går ganska vingligt fram. säger Fredrik.
I sin första tävling tvingades han bryta när tändboxen havererade. I den andra blev det en femteplats av 20 startande. 
Efter uppvisningen i samband med Slottssprinten tävlar han på Gröndals speedwaybana i början av augusti och veckan 
efter på Gelleråsen tillsammans med STCC-bilarna i Kanonloppet.
– Även om jag fortfarande känner mig som en nybörjare tror jag på Legend cars. Det här kan bli hur stort som helst, 
säger Fredrik.

GELLERÅSEN 8 AUGUSTI

Då var det dags för Mellan Svenska Långlopps Serien att köra igen och det var ett 8 timmars race och det 
kom 26 stycken och Team SEV från KMK hade otur att bryta efter 21 varv tyvärr.



GELLERÅSEN 15 AUGUSTI
Stora bromsproblem! Pedalen gick i bot-
ten varannan gång... 15 av 36 på första 
testet . Nu funkade bromsarna som 

de skulle! 7:e plats på kvalet av 
36. Fullt godkänt. 
Fredrik Egeland kom på en 4:e 
plats i första racet! Klart bra. 😀 
asnöjd

Fredriks bästa
placering hittills 
När klassiska Kanonloppet kördes i Karlskoga gick det kanonbra för 
KMK:s Fredrik Egeland. Han tävlar i den nya klassen Legends 
racing och har haft lite inkörningsproblem i de tidigare tävlingarna 
även om han har en femteplats som bäst. Den här gången slutade han fyra – i ett dubbelt så stort startfält och med idel 
motorkändisar före sig.
– Jag hade lite bromsproblem under testet, men det löste vi och i 
kvalet var jag sjua, säger Fredrik.
I första racet fick han en bra start och plockade snabbt några placeringar och hade sedan en härlig fight med Lars Carl-
bark från Kumla.
– Vi bytte nog plats åtta gånger, men det var jag som gick segrande ur den striden.
Före sig hade Fredrik årets outstanding i klassen, Emil Persson som vinnare, STCC-legendaren Janne "Flasch" Nilsson 
som tvåa och tidigare världsstjärnan i roadracing, Christer "Cralle" Lindholm som trea.
– Min målsättning var att komma topp 10 och det målet nådde jag i första racet. Därför hade jag lite svårt att ladda om 
inför det andra. Då kom också tröttheten, men efter att ha varit åtta körde jag upp mig till sjätte plats, säger Fredrik. 
Han missar nästa tävling på grund av sitt eget bröllop men kör säsongsfinalen i legends cup i Sturup om en månad.

ER CUPEN KINNEKULLE 23 AUGUSTI
Det var en deltävling i ER-cupen och det kom 18 stycken och DOD-racing kom på en 5:e plats och dom körde 6 tim-
mar och dom körde 313 varv och dom som vann åkte 320 varv.
Nu är deltävling 4 avslutad i ER cup serien. En bra tidsträning gav oss en tredje tid. Michael Eriksson gör en bra start 
och tar oss direkt upp i ledningen. Det blir tajt och bra racing, många platsbyten. Efter halva racet ligger vi fyra, på 
samma varv som ledaren. När vi går ut på sista stinten, sista halvtimmen ligger vi fyra och har tredjeplatsen inom räck-
håll. Tyvärr 20 minuter innan målgång så blir vi ivriga och hamnar i sandfållan. Efter bärgning så kommer vi ut igen 
och hamnar till slut på en femteplats. DOD-racing Rickard o Michael Eriksson.

NOSTALIGA RACINGDAYS MANTORP 22-23 AUGUSTI
Det var en deltävling i RHC och i Formel Ford var dom 21 stycken och i Heat 1 som kördes över 13 varv vann John 
Thim med 16,336 sekunder och på 3:e plats kom Oscar Thim han var 16,558 sekunder efter. Här kom Anders Flode-
gård på en 17:e plats men han bröt efter 10 varv med Bärarmsbultsbrott. Heat 2 som kördes över 16 varv Vann John 
över Oscar med 2,232 sekund och 
tyvärr fick Anders bryta på uppvärmningsvarvet.Formel Ford bjöd 
på både spänning och dramatik. Bröderna John och Oscar Thim hade
härliga fighter med Henrik Hansson och Viktor Ljungdahl. Ljungdahl
fick dock kasta in handduken sedan kopplingen havererat. John Thim 
vann före Henrik Hansson och Oscar Thim. Andra racet inleddes på 
samma vis, men Henrik Hansson snurrade i utgången på startrakan 
och då fick John en lucka. Oscar försökte jaga ikapp, men han kom 
aldrig tillräckligt nära för att utmana. Henrik körde upp sig till en
tredjeplats. Bröderna Thim.



FALKENBERGS CLASSIC 11 – 13 SEPTEMBER
I Formel Ford 1600 var dom 17 stycken och i Heat 1 körde dom 15 varv vann John Thim över Ocar Thim med 5,139 
sekunder och i heat 2 också över 15 varv vann Oscar Thim med 1,012 sekund men då bröt John Thim på startplattan 
då han drog av en drivaxel.

RHC Cupen slutställning där 200 tog poäng.
1. Mikael Mohlin  Bohus RC Saab 96 sport 80
19. Oscar Thim  KMK Van Diemen RF 86 58
21. John Thim  KMK Van Diemen RF 87 57
86. Anders Flodegård  KMK Van Diemen RF 85 26
Klass FF/2C Formel Ford 1982-1990 ( 1600 cm ) 9 stycken tog poäng
1. Oscar Thim 58. 2. John Thim 57. 5.Anders Flodegård 26.

STURUP 19-20 SEPTEMBER
Fredrik Egeland åkte finalen på Sturup och 
blev 6:a och var 25,379 sekunder efter.
På hemväg från Sturup Raceway, blev en 6:e 
plats idag! Kul race där vi bytte plats flera 
gånger, starta 8:a och låg femma ett par ggr, 
men som sagt var, 6:a imål till slut. 😀 (av 26st)

GELLERÅSEN KARLSKOGA 27 SEPTEMBER
Nu har vi gått i mål på Gälleråsen, Karlskoga. 5:e deltävlingen fixade vi en
 andra plats. Tack alla i teamet för en mycket bra genomförd tävling. 
Team DOD-Racing Richard och Mikael Eriksson. Dom åkte 262 varv och 
dom som vann åkte 263 varv och dom var 18 stycken.

GRÖNDALS MOTORSTADIUM 30 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Legends cup och här blev Fredrik Egeland 4:a i 
A-finalen.
Mellan Sverige serien.
1. Emil Persson  Karlskoga MF 96
4. Fredrik Egeland KMK  61

MANTORP PARK 10 OKTOBER
Det var finaltävlingen i Mellan Svenska Långlopps Serien och dom körde 8 timmar och det kom 35 stycken och Team 
SEV från KMK bröt efter 15 minuter.

Slutställning klassvis klass 2 18 stycken.
1. Driving Event BMW RT Linköpings MS BMW 130i 1761
6. Team SEV   KMK  Porsche 944 1039
Totalt alla klasser 44 stycken.
1. Team Fillebaxer  Skepptuna MK VW Golf 1802
19. Team SEV  KMK  Porsche 944 1039
Mantorpscupen 42 stycken.
1. Team 86 Invite  Linköpings MS Seat 1128
20. Team SEV  KMK  Porsche 944 482

MANTORP PARK 17-18 0KTOBER
Det var final I Er cupen med 2 stycken 3 timmars tävlingar ihop med dom andra långlopps serina och I ER_Cupen var 
dom 18 stycken och här kom DOD-Racing på en 5:e plats I första heatet och kom på en 7:e plats I andra heatet men 
då hade dom problem med transpondern och dom tappade några varv på det.

Slutställning i ER-cupen där 23 stycken tog poäng.
1. Skarp Motorsport  Falkenbergs MK BMW 320i  378.5
3. DOD Racing KMK  Volvo 240  366,5
KM i Valla!
Linus tog hem segern i Micro och Joel vann i J60! En bra avslutning på en fantastisk säsong!



KARTING.

Ni får gärna skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com när ni åker om ni vill att jag ska skriva om er.

MKR-SERIEN 2016
1. 7-8 maj  Rasbo
2. 21-22 maj  Västerås
3. 4-5 juni  Rättvik
4. 18-19 juni  Södertälje
5. 2-3 juli  Hedemora
6. 13-14 augusti Borlänge
7. 27-28 augusti Gotland
8. 10-11 september Järfälla
Reserv.
1.  Linköping

VALLA RING          VALLA 3 – 4 AUGUSTI
Under Katrineholms veckan var kartingbanan öppen för
 prova på dagar och det var mycket folk och åkte där. Ett
 stort tack till alla som ställde upp och jobbade under 
veckan. Det kom någonstans mellan 350 – 400 stycken 
som ville prova på att åka.
Den dubbla gokarten var populär bland besökarna på kartingbanan i Valla. Tack vare två rattar och reglage vid händer-
na kan fler få chansen att testa gokart. 

Full fart och snabba kurvor på kartbanan Valla. På kartingbanan i Valla var det full fart och gasen i bot-
ten under gårdagen. Alla som ville fick testa att köra gokart och känna fartvinden i ansiktet.
Motorklubben
Grundades 1924
Antal medlemmar: omkring 400
– Det var häftigt, det gick väldigt fort, säger Elias Petrini, som passade på att besöka kartingbanan när Katrineholms 
motorklubb visade upp sin verksamhet. 
– Vi har en prova-på dag där vi visar olika typer av bilar. Förutom den vanliga gokarten har vi en dubbelkart också, så 
att alla ska kunna prova på att köra, säger Mikael Hellberg, ordförande i Katrineholms motorklubb. 
I den dubbla gokarten, dubbelkarten, finns plats för två personer. Gas och broms sköts med paddlar vid ratten istället 
för med pedaler vid fötterna. Det gör att även den som egentligen är för liten eller den som har ett handikapp lättare 
kan köra gokarten.
– Vi hade tänkt att bara komma hit och titta egentligen, men sen visade det sig att det fanns en dubbelkart också, vilket 
gjorde att även Julia som sitter i rullstol kunde testa att köra, säger Klas Gregefelt.
– Det var jättekul och det gick väldigt fort, säger Julia Gregefelt, som också hade med sig sin syster Frida Gregefelt till 
banan.
– Det var kul men kurvorna var läskiga, där gick det väldigt fort, säger Frida Gregefelt.
Kön till att testa gokart-bilarna var stadigt lång hela dagen.
– Det har varit fullt tryck sedan vi öppnade, nära 200 personer har vi haft här idag, säger Mikael Eriksson, utbildning-
sansvarig i Katrineholms motorklubb.
Mikael Eriksson har hållit på med karting sedan 2003.
– Jag började med det här när min son höll på och tävlade och nu är jag fast. Det är en sådan härlig känsla när man kör. 
Det går inte så jättefort men eftersom man sitter så nära backen blir det ändå en speciell känsla, säger Mikael Eriksson.
Karineholms motorklubb har många medlemmar men just nu ganska få som tävlar aktivt.
– Målet med dagen är att visa upp vår verksamhet och locka hit nya medlemmar till klubben. Hittar vi en person som 
vill börja köra gokart så är vi nöjda, säger Mikael Eriksson.



 För tio år sedan var det någon som bröt sig in och stal alla priser. Några dagar senare var det en dam som plockade 
svamp i skogen bredvid gokart-banan och då hittade hon två plastpåsar med alla priserna i. 

Mr Gokart finns alltid på Valla raceway 
Motorsport 1968 byggdes gokart-banan i Valla upp
. Med i uppbyggnaden var Claes–Håkan Hess. 
47 år senare är han fortfarande kvar och spenderar
 mycket tid vid banan. 
– Jag kommer inte komma härifrån, de kan lika gärna 
gräva en grav åt mig här, säger Claes–Håkan, eller 
"Cacke" som han också kallas. Det var på 60–talet som Cacke och ett gäng kompisar bestämde sig för att bygga banan. 
Innan dess åkte gänget till Vingåkers gokartbana. Den 25 augusti 1972 arrangerades den första tävlingen på banan och 
1100 åskådare hade tagit sig dit för att titta. Sen dess har Cacke alltid funnits där vid banan.
– Jag var med och byggde upp det här, jag vill se till så att det inte rasar, säger han.
Antalet aktiva åkare bara sjunker och enligt Cacke är det på grund av att det blivit så dyrt.
– Det har blivit en rikemanssport, det är inga "svenssons" som har råd längre, säger han.
23 tävlingar per år brukar arrangeras på banan ute i Valla men de senaste två åren har den haft tävlingsförbud. Banan 
klarade inte en besiktning på grund av en sluttande kant på en raksträcka där det var tvunget att vara plan mark.
När vägen mellan Flen och Valla byggdes om blev det en massa material tillgängligt, såsom jord, sand och stenar. Det 
kunde användas till att plana ut marken vid gokartbanan. 
Banan besiktades den 10 juni i år och blev som tur var godkänd. En deltävling i mellansvenska kartracing-serien skulle 
anordnas redan den 13 juni.
– Cacke gick som på nålar när besiktningsmannen var här, berättar Björn Carlén, en av arbetarna vid banan.
– Jag hade tjatat på honom i flera månader att komma ut och besikta banan, förklarar Cacke.
Tävlingarna är det som han tycker är allra roligast. På banan i Valla har det arrangerats SMtävlingar, den senaste 1992.
– Vi fick höra att vi inte skulle klara av det för att vi är en sådan liten klubb, men tji fick dem, det gick jättebra, säger 
Cacke nöjt.
Förutom tävlingar så är banan öppen för alla som vill testa på att åka gokart. Genom hyrverksamheten får de in pengar 
till nya kartar. 2013 köptes 8 nya kartar in och året därefter köptes en handikappanpassad kart.
Den är utrustad med två säten och gas och broms sitter med handtag vid ratten.
I den kan en förälder ta med sitt barn som är för ungt för att köra själv men som kan få känslan av att vara den som styr 
karten.
– En del ungar är helt saliga efter att de åkt med den här, det är jätteroligt att se, säger Björn.
Dagen som KK är vid banan är också familjen Westdahl/Andersson där för att testa att köra gokart.
– Det var min son Liam som ville åka så vi inväntade rätt väder, säger Jeiia Westdahl.
– Det var jätteroligt! Jag har åkt en gång tidigare, i thailand, med det var bättre fäste på den här banan, berättar Liam.
Familjen åkte två stycken åttaminuters-race och det var både trötta och pigga förare efteråt.
– Jag är nog tröttast av oss, säger Magnus Andersson.
– Man blir samtidigt pigg av adrenalinpåslaget, säger Jeiija.

SKCC VÄXJÖ 2 AUGUSTI
I Micro klassen vann William Karlsson klassen GRATTIS. William Karlsson vann i dag sin första år i klassen i micro 
och endast kört sex tävlingar i din karriär vilket är imponerande. William kvalade in som trea och sedan körde han in 
som tvåa i samtliga heat och i förfinalen. I finalen blev det en hård fight mellan föraren som leder Sydsvenskan cupen 
där William på sista varvet lurade honom o tog vinsten med still, dessutom klockades han förs snabbaste varv av alla.

MKR 6 BORLÄNGE 8 – 9 AUGUSTI
I MKR-serien i Borlänge kom det 115 startande i 7 klasser och Micro klassen var dom 30 stycken och här kom våra 
duktiga åkare på fina placeringar, på en 2:a plats kom Joel Granfors, och på en 9:e plats kom Noah Eriksson, och på 
en 12:e plats kom William Karlsson, och på 17:e plats kom Linus Granfors, och på 25:e plats kom Noam Fältskog.

AXMO RING JÖNKÖPING 15-16 AUGUSTI
William tog SM-silver
William Karlsson kom tvåa i junior-SM i Jönköping. Det var 45 startande i klassen Micro. I den tolv varv långa fina-
len bjöds det på otroliga spännande körning där de sex första förarna gjorde upp. William har endast kört åtta tävlingar 
i sin karriär, han har en otrolig fart och kör mycket disciplinerat, berömmer pappa Nicklas. Han satte sig i respekt bland 
motståndarna redan från start med fjärde bästa kvaltid. William följde sedan upp det med fantastisk körning i heaten. 
Han vann första, trea i andra och tvåa i sista heatet berättar Nicklas. William startande trea i förfinalen som han sedan 
höll i mål efter att varit uppe i ledningen stundtals.
Joel också Linus kör lilla SM i Jönköping, Joel kvalde in som tvåa och vann sedan samtliga tre race (kvalheat) och kom



MKR 7 GÄVLE 22 – 23 AUGUSTI
Det kom 166 stycken i 8 klasser. I Cadetti klassen var dom 15 stycken och här deltog Vincent Karlsson. I Micro klassen 
var dom 41 stycken och här kom alla KMK;are till A-final, och på 3:e plats kom Joel Granfors, och på 4:e plats kom 
Noah Eriksson, och på 5:e plats kom William Karlsson, och på 18:e plats kom Noam Fältskog plus att han vann B-
finalen och på 23:e plats kom Linus Granfors mycket bra kört alla.
GÖTEBORGS STORA PRIS 5-6 SEPTEMBER
Det kom 275 startande i 10 klasser i Junior 125 var dom 15 stycken och här kom Tim Albertsson på en 8:e plats. I 
Micro klassen var dom 28 stycken och här kom William Karlsson på en 5:e plats.
MKR 8 RÄTTVIK 12-13 SEPTEMBER
Det var sista deltävlingen i MKR-serien och det kom 170 startande i 8 klasser. I Micro klassen var dom 36 stycken och 
här vann Noah Eriksson GRATTIS och på en 4:e plats kom Joel Granfors. På 5:e plats kom William Karlsson och 
på 25:e plats kom Noam Fältskog och mest otur hade Linus Granfors som kom på en 33:e plats efter att han har varit 
inblandad i en krach och karten ser ut som en banan.

Två KMK:are kom på pallen
KMK hade stora framgångar i helgens final i MKR-serien i Rättvik. Noah Eriksson vann och Joel Granfors 3:a i klassen 
Formel Micro, rappoterar Perti Liikanen. Noah hade inför sista deltävlingen i MKR-serien en ledning på 5 poäng. Jona-
than Wandin från Gävle skuggade på andra plats och hade två raka segrar med sig från hemmatävlingen MKR 7 och 
Borlänge MKR 6. Joel hade slagläge från tredje plats. Jonatan var tvungen att vinna sista deltävlingen, samtidigt som 
Noah måste bli femma eller sämre för att kunna ta hem totalen. Förfinalens pole hade Jonathan med Noah bredvid 
sig och Joel som 
trea i andra led. Noah tog snart kommandot och var först av alla över mållinjen och 
nere på 58 sekunder runder. Även Joel  lyckades pressa sin CRG ner på 58:or medan
resten var kvar på låga 59:or. Joel blev till slut sexa. Finalen blev nu en kamp 
mellan Noah och Jonathan. Noah tog tidigt kommandot och fick snabbt en lucka 
ner till Jonathan. Jonathan kunde dock utnyttja en varvning och var snart ikapp. 
Inför sista varvet var luckan endast några hundradelar. Två svängar från mål satte 
Jonathan in en attack och gick upp jämsides, Noah var dock med på det hela och
höll undan in i mål. Noah vann således sista deltävlingen och tog hem totalsegern i 
Slutställning i Micro klassen där 56 stycken tog poäng.
1. Noah Eriksson  KMK  714
3. Joel Granfors KMK  700
6. William Karlsson KMK  677
18. Linus Granfors KMK  633
25. Noam Fältskog KMK  591
I Cadetti deltog 27 stycken och här åkte Vincent Karlsson KMK en gång.
Junior 60 tog 35 stycken poäng.
1. Carl Runnegård Rasbo MK  716
35. Gustav Sjöman KMK  101
Lag 22 stycken tog poäng.
1.Rasbo MK  360
6. KMK  351

SYDSVENSKAN JÖNKÖPING 19-20 SEPTEMBER
Det var dom sista deltävlingarna i Sydsvenska serien och det kom 145 startande i 8 klasser och Junior 125 var dom 
18 stycken och här kom Tim Albertsson på en 6:e plats i första finalen. I den andra finalen kom Tim också på en 6:e 
plats.

mer starta i Pole position i morgonens förfinal, bara hoppas att formen håller i sig😀 . Linus startar troligen runt 15:e
plats!
Blev seger även i förfinalen för Joel.
I finalen ledde han dom första 8 varven, sedan blev han i uttryckt (inget ojust) i skiten vid en omkörning så att han 
helt plötsligt låg 6:a  kunde ta sig upp på 5:e platsen innan målflaggan föll och även peta in ett nytt banrekord på sista 
varvet.
Riktigt tajt race där 5:an gick i mål bara 0,3 sek efter 2:an. 
Linus kom imål som 24:e efter att ha varit inblandad i en startkrasch 
Vi tackar alla inblandade för en fantastisk helg.
I Micro finalen kom William Karlsson 2:a, Joel Granfors 5:a, Noah Eriksson 6:a och Linus Granfors 24:a av 36 
startande.



SVERIGECUPEN LINKÖPING 27 SEPTEMBER
 Grattis Joel Granfors som tog hem segern i Sverigecupen i Linköping! Den satt som en 
fläskläpp och Linus Granfors kom på 13:e plats. Mästarnas Mästerskap, sverige cupen i 
Linköping avgjordes i helgen o det bjöds verkligen på dramatik o fantastisk körning av 
förarna i Micro klassen. Grattis till sonen William Karlsson som körde in som 2a efter
klubbkompisen Joel som lyckades knipa 1a platsen efter snygg körning och att mekanikern 
Joakim Granfors gjorde ett strålande jobb.. Grattis killar.. Här kom Noah Eriksson på en 
24:e plats. Minste sonen Vincent körde sin andra tävling i karriären o gjorde även han en
 bra insats.. Kul..

HÖSTRACET VÄSTERÅS 3 OKTOBER
I Västerås hösttävling kom det 102 startande i 5 klasser och med stora fram gångar för
 KMK:arna. Efter en rörig inledning så kunde Joel köra in som tvåa i årets för oss sista
 tävling i Västerås! Delade pallen med sina två klubbkamrater William Karlsson som 
vann och Noah Eriksson som kom på en tredje plats! Fantastisk körning och en otrolig 
framgång för KMK karting!

KMK-FÖRARE KOM PÅ PALLEN I VÄSTERÅS
KMK:s gokartförare har vekligen haft en framgångsrik säsong detta år, det
har främst varit trion William Karlsson, Joel Granfors och Noah Eriksson som tillhört toppen av Microklassen i gokart. 
I helgens kördes tävlingen Höstrusket i Västerås och där var denna trio återigen i topp av det 30-tal starka startfältet, 
tidsträningen vanns av Joel tätt följt av William och Noah på en 4:e plats. I första kvalheatet så tog William direkt hand 
om ledningen och höll den till mål tätt följd av Joel och Noah, andra heatet såg ut precis som det första med William 
segrare men Noah nu in på en andra plats och Joel in på en sjunde.
I den 8 varv långa finalen så stod William och Noah i första startledet och Joel i andra, det blev en rafflande final med 
fantastiska omkörningar mellan de tre KMK förarna och där William drog det längsta strået och kunde köra in först 
över mållinjen.
På en 20:e plats kom Noam Fältskog och på 21:a plats kom Linus Granfors. I Cadetti deltog Vincent Karlsson.

GRANDE FINAL KRISTIANDSTAD 10 – 11 OKTOBER
William vann i Kristianstad
William Karlsson vann sista tävlingen för säsongen i Kristianstad. Under tidsträningen placerade han sig som tvåa och 
i det inledande försöksheatet kom han sexa. Men sedan gick det bättre. I det andra heatet ledde han från start till mål 
och i det tredje kom han trea. William startande som trea i förfinalen där han först gick upp i ledningen men sedan föll 
han tillbaka till en slutlig femteplats som också var hans startposition i finalen. 
William var snabbt uppe och tog placering efter placering. När det var ett varv kvar var han uppe ledaren och tvekade 
inte det minsta när till fället gavs utan gick förbi och tog ledningen som han sedan höll ända in i mål, berättar pappa 
Nicklas.
Vilken känsla ! härlig avslutning på gokart säsongen att vinna i Kristianstad Grande Finale  tack pappa och farfar för 
all tid ni lagt på mig och Gokarten och till min mamma för all stöd och att du alltid ställer upp TACK alla som hejat på 
mig och för ert stöd 😀 

Nya vägen klar till gokartbanan 
Den nya vägen till gokartbanan är klar, så när som på några skyltar. Både gång- och fordonstrafikanter har börjat an-
vända den.
Vägbygget påbörjades i somras och blev klart enligt plan härom dagen. Vägen är en frukt av en diskussion som inled-
des när Trafikverket byggde om 55:an till 2+1-väg.
Tanken som då uppstod, var att med en ny väg förbinda Valla med gokartbanan och elljusspåret. 
Tidigare gick den enda vägen till banan genom ett villaområde och tunneln under 55:an. Den nya vägen är dragen från 
vägen mot Stubbetorp och österut nedför slänten mot banan. Där ansluter den till den gamla vägen.
Tunneln är nu stängd för fordonstrafik, men gående och cyklister kan fortsätta att använda den. På detta sätt blir trafik-
situationen i området bättre samtidigt som säkerheten ökar, menar kommunen.
Det som fortfarande återstår är att komplettera skyltningen på den nya sträckan. Trafikverket ska flytta vägvisn-
ingsskylten till gokartbanan, från Storgatan till riksvägen, och kommunen ska sätta upp mötesskyltar på sträckan.



HÅGAPOKALEN NYNÄSHAMN 1 – 2 AUGUSTI
Det var en tvådagarstävling och det kom 174 startande i 4 klasser och i senior klassen som var 101 startande kom 
Patric ” Putte” Björling på en 3.e plats i D-finalen GRATTIS, han kom i sina heat 5:a med rullning när han slogs om 
ledningen i heatet, 2:a,3:a och 1:a och fick 18 poäng, han dela bil med Johanna Malmberg MK Speed och det gick åt 3 
drivaxlar på lördagen.

KATRINEHOLMS VECKAN DJULÖ 2 AUGUSTI
Katrineholms MK visade upp sig på Djulö under Katrineholm veckan med olika bilar.

Jonnas Rally bil Gr E           Jonnas Folkrace bil    Djulö Racing Krutcup bil

STADSPARKEN KATRINEHOLM 7 AUGUSTI
Det kom ett få tal personer och lyssna på Annie Seel när hon prata om motorsport 
och lite annat. På efter middagen föreläste hon på Stadshotellet för ca 30 personer i två 
timmar om motorsport och lite annat.

KATRINEHOLM SPEEDSHOW 8 AUGUSTI
Här deltog Fredrik Egeland med sin Legends och Tobias Carneling med sin rallybil Seat Ibiza

TROLLÅSEN VINGÅKER 8 AUGUSTI
Det var en prova på dag för tjejer på trollåsen som Jonna Olsson höll i med mycket bra hand där dom fick åka med i 
rallybilar eller köra själv i Krutcupbilar där Annie Seel åkte med och gav tips det var ca 51 tjejer som var där och åkte, 
ETT STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLE UPP MED BILAR OCH JOBBADE DÄR UPP PÅ OLIKA SETT. 

Nöjda instruktörer Jonna Olsson och Annie Seel Många tjejer som står i kö för åka 
Plattan i mattan när tjejer körde rally.
Många stod i kö när de fick chansen att prova 
på motorsport

Annie Seel satt bredvid när Ving-
åkerstjejen Josephin Rundeblad 
fick chansen att sitta bakom ratten. 

Folkrace
Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker.
Vill ni ha folkracelicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 21.00
Vagnboksutförare.
Kontakta Kjell Hellman 070-3599977



JUBILEUMSRACE HALLSBERG 15 AUGUSTI
Det kom 114 stycken i 3 klasser och här delade Patric ”Putte”  Björling bil med Johanna Malmberg MK Speed och i 
senior klassen var dom 80 stycken och här kom ”Putte” på en 6:e plats i B-finalen GRATTIS, han kom i sina heat 1:a, 
3:a och 1:a och fick 18 poäng, och tyvärr kunde han inte starta i B-finalen sedan motorn lagt av efter Johannas B-final.

HENNING JANSSON EMBALLAGE SPRINTEN NORRKÖPING 22 AUGUSTI
Det var en sprint som ingick i Östergötlands sprint cup och det kom 96 stycken i 5 klasser. Dom körde 1 sträcka 3 
gånger och dom 2 bästa tiderna räknades. I Dam klassen var dom 13 stycken och här kom Jonna Olsson på en 3:e 
plats hon var 12,27 sekunder efter men efter andra omgången fick hon kasta in handduken efter att det hade blivit håll 
i oljetråget. I Seniorer framhjulsdrivet var dom 23 stycken och här bröt Jimmy Kullander efter första sträckan.

CARAVANHALLEN CUP HANINGE 29-30 AUGUSTI
Det var en tvådagars tävling och det kom 216 startande i 4 klasser och i senior klassen var dom 127 stycken och här 
kom Patric ”Putte” Björling på en 17:e plats pricis utanför C-finalen och han kom i sina heat Svart Flagg, 2:a, 1:a och 
1:a han fick 22 poäng och det krävdes 23 poäng för C-final.. 

TROLLÅSEN VINGÅKER 5 SEPTEMBER
Det var final i Trollcupen och det kom 68 stycken i 3 klasser. Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på 
tävlingen. Det var 79 anbud på 25 bilar, och det var inte så mycket publik i regnet tyvärr. I Junior klassen var dom 7 
stycken och här kom Samuel Irving på en 3:e plats GRATTIS, och han kom i sina heat 4:a, 4:a och 3:a och fick 10 
poäng. I Senior klassen var dom 43 stycken och här kom Tobias Abrahamsson på en 34:e plats han kom i sina heat 
3:a, 3:a och Bröt och han fick 8 poäng och det krävdes 12 poäng för C-final. 
På 41:a plats kom Patric ”Putte” Björling han bröt i sina två första heat och Ej start i tredje han hade problem med 
bränslepumpen et relä krångla. I Dam – Veteran klassen var dom 18 stycken och här kom Dave Irving på en 15:e plats 
han kom i sina heat 6:a, Bröt Teknisk Flagg sidrutan öppen och 4:a och fick 4 poäng och det krävdes 9 poäng för B-
final.

– Jag vet att det finns ett intresse. Vi vill locka fler tjejer och därför har de förtur idag. Motorsport kostar pengar och 
då är det optimalt att få testa på för att veta om man är intresserad, säger Jonna Olsson, ansvarig för damsektionen på 
Katrineholms motorklubb.
Jonna Olsson har alltid tyckt om att köra bil och började med motorsport för två år sedan.
– Idag kör jag både folkrace och rally, berättar hon.
Motorlegenden Annie Seel var en av de som körde rally tillsammans med tjejerna. Hon har hållit på med motorsport i 
30 år och är bland annat den enda svensk som har kört Dakarrallyt på både mc och bil.
– Jag brinner för motorsport oavsett hjul. Jag samarbetar med Jonna för att få fler tjejer att bli instruktörer. Vi kan det 
här lika bra som killarna. Att våga är en viktig framgångsfaktor, säger hon.
Anders Karlsson, klubbmästare i Katrineholms motorklubb, såg med glädje hur tjejerna stod i kö för att få en mo-
toroverall.
– Jag har längtat efter det här. Vi behöver fler tjejer, säger han.
Gun Blomberg var en av de som provade på att köra rally.
– Jag vet inte om det gick fort eller sakta, men det var jättekul att testa. Jag vet inte om jag kommer att göra om det, 
berättar hon.
Pauline Brink bor precis vid Trollåsen och testade på rally för första gången.
– Min mamma tipsade mig om det här och det ska bli kul, berättar hon.
Katrineholmstjejen Malin Andersson trivdes så bra i rallybilen att hon vill åka flera gånger.
– Det var verkligen jätteroligt, berättar hon.
Kön ringlar sig lång och under en timme har ett tjugotal tjejer hunnit köra eller åka med i någon av rallybilarna. 
Katrineholms-Kurirens reporter var en av de som fick sig en åktur med Jimmy Kullander och kan intyga att motorsport 
inte är något för fegisar.

Slutställning i Trollcupen 2015 Seniorer 46 tog poäng. 
1. Kim Christesen  SMK Vingåker 47  
29. John Axelsson KMK  7

Juniorer 8 tog poäng.
1. Dennis Ottosson  Östernärkes RMC 29
5. Samuel Irving KMK  13
Dam/Veteran klassen 26 tog poäng.
1. Dag Walfridsson Östernärkes RMC 37
25. Dave Irving KMK  1    

Gun Blomberg har ingen uppfattning om hur fort hon körde, men hade väldigt kul bakom ratten.
Rally körs i skogen tillsammans med en kartläsare.
Folkrace körs på en bana med sex bilar. Bilarna kör tre varv och plockar poäng under tiden.
Under lördagen fick tjejer prova på motorsport på Trollåsens motorbana i Vingåker. Bildörren stod öppen oavsett tidig-
are erfarenheter.



FOLKRACESPRINT MOTALA 6 SEPTEMBER
Det var fjärde deltävlingen i Östergötlands sprintcup och det kom 96 startande i 5 klasser och dom åkte 1 sträcka 3 
gånger och dom 2 bästa tiderna räknades. I Dam klassen var dom 12 stycken och här kom Jonna Olsson på en 4:e 
plats hon var 4,49 sekund efter.

Så jävla missnöjd! Jäkla påse nötter i förarstolen i dag... och bilen går 
bara sämre och sämre... smått jävla less  😀 #😀 ensäckpotatisförsökerrattab
il😀 

I senior klassen framhjuls-
drivet var dom 34 stycken och
 här kom Jimmy Kullander på
 en 12:e plats han var 3,75 
sekund efter.

NÄSSJÖ 19 OKTOBER
Det var näst sista deltävlingen i sprintcupen och det kom 61 stycken i 5 klasser och i Dam klassen var dom 8 stycken 
och här kom Jonna Olsson på en 3:e plats hon var 5,8 sekunder efter.
I dag sluta de med en tredje plats för fröken. Hon visa att hon hänger med ett erfaret gäng med sin älskade skrot-maz-
da!!! Du är grym hjärtat som hela tiden visar utveckling fast du åkt så lite, kom ihåg de!!!! 

KRUTCUPEN TROLLÅSEN 26 SEPTEMBER
Det var en Krutcupstävling på Trollåsen och det kom 17 stycken till start i femtimmars race, och ett stort tack till 
KMK:arna som ställde upp och jobbade på tävlingen. Team Djulö Racing ställde upp med 3 bilar och bäst blev Djulö 
1 som kom 2:a med sin Seat och dom åkte 256 varv och den som vann åkte 263 varv, men dom ledde i 4 timmar och 
40 minuter då dom körde sönder ett fram hjul. På 6:e plats kom Djulö 2 och dom körde 240 varv i sin Volvo S40 och 
på 10:e plats kom Djulö 3 med Golfen och dom körde 167 varv.

HÖSTRACET HALLSBERG 26-27 SEPTEMBER
Det var en tvådagarstävling och det kom 97 stycken i 4 klasser. I seniorer framhjulsdrivet var dom 34 stycken och här 
kom Patric ”Putte” Björling på en 21:a plats han kom i sina heat Bröt svart flagg, 3:a, 2:a, 5:a och 3:a och fick 17 poäng 
och det krävdes 23 poäng för C-final.

FINALSPRINTEN FINSPÅNG 27 SEPTEMBER
Det var final i sprintcupen och dom körde 1 sträcka 3 gånger och i dam-
klassen vann Jonna Olsson GRATTIS. Efter ha lett cupen sen första tävlingen
 i våras så tog denna grymma tjej äntligen hem det. Jonna Olsson vann inte 
bara dagens tävling, hon tog även hem den efterlängtade cup vinsten jihoo! 
Vilken utveckling du gjort i år, du är så jäkla grym! Stort stort super grattis 
älskling så imponerad av dig i dag .

Jonna Olsson tog hem Östgöta sprintcup
Jonna Olsson vann sista deltävlingen i Östgöta sprintcup och tog hem slutsegern i cupen. Jonna har utvecklats enormt 
trots att hon åkt så lite, berömmer stallchefen Björn Olsson. Hon jobbar aktivt för att få in andra tjejer i motorsport-
världen och visar att hon är någon som är på väg framåt med stormsteg i motorsporten, fortsätter han. Efter att ha 
börjat säsongen med vinst i första cuptävlingen så har Jonna fortsatt att nå framgångar. Jonna har varit stabil och har 
under de åtta deltävlingar behållit ledningen i cupen.
OKTOBERPLASKET ARBOGA 3 OKTOBER
Det kom 77 startande i 3 klasser, och i Senior klassen var dom 43 stycken och här kom Patric ”Putte” Björling på en 
41:a plats han kom i sina heat 4:a, Ej start, Ej start och fick 3 poäng.

ASKERSUND 17 OKTOBER
Det var finaltävling i Tyckecupen och det kom 108 startande i 3 klasser och i Senior klassen var dom 71 stycken och här 
kom Patric ”Putte” Björling på en 66:e plats och han kom i sina heat 4:a med punktering Ej, Ej och fick 3 poäng.

MINIMOTOR
Både NM och RM i Valla i helgen 8-9 augusti.
Valla Raceway fortsätter att få förtroende att arrangera större mästerskap. I helgen avgörs både NM och RM.
RM har arrangerats vid ett flertal tillfällen i Valla men det är första gången som nordiska mästerskapet ska avgöras på 
banan. Under lördagens NM är det 30 tävlande och förutom Sverige så är de från Norge och Finland. På söndag kom-
mer det att vara 35 förare när medaljerna i RM fördelas.
Mikael Eriksson och de andra funktionärerna i KMK har haft hektiska dagar eftersom det varit prova på dagar i gocart 



Rally

Ni får skicka ett mail till Ove ove.bjorling@hotmail.com om ni tycker att jag ska skriva om tävlingen som ni åker.
Vill ni förarlicens eller kartläsarlicens kontakta Robert Björling på tele 0150 – 109 45 eller mobil 070 – 5397726 ej efter 
21.00
Vill ni han notlicens/codriver rally kontakta Crister Carlsson på mobil 070-9288464 eller på mail ccrally@telia.com 
KMK har en teststräcka på Gimmersta ni som vill testa ring till Anders Karlsson mobilnr. 070-5117988

Preliminär kalander för Rally – SM 2016
5 – 6 februari Vinterpokalen Sandviken/Gävle
26-27 februari Östersund Winter Östersund
5-7 maj  South Swedish Rally Karlskrona
19-20 augusti AM-Snapphanerallyt Hässleholm
10-11 september East Sweden Rally Linköping
29-30 september Rally Uppsala Uppsala

LUDVIKARUCHEN GRÄNGESBERG 8 AUGUSTI
Det var en sprinttävling och det kom 54 stycken och dom körde en 
sträcka 3 gånger och dom 2 bästa tiderna räknades. I B-förare 2 WD 
var dom 8 stycken och här bröt Niklas Solenö med Johan Wagneryd 
på SS 2 med drivaxelbrott.

SNAPPHANERALLYT HÄSSLEHOLM 8 AUGUSTI
Det var en deltävling 1300 rally cup och dom hade 5 sträckor och det kom 157 startande. I 1300 Rally cup var dom 6 
stycken och här vann Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika dom vann med 21,6 sekunder. På 
4:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson dom var 28,8 sekunder efter, men du missade dom ett vägbyte 
på SS1 och fick backa. I A-förare 2WD var dom 24 stycken och här bröt Kartläsaren Daniel Mörn  - Edorsson med 
Pierre Fransson Vimmerby i starten på SS4 med trasigt växellådfäste.

i början på veckan. Vi har rensat upp en hel del utmed banan, men nu är vi fit for fight inför helgens tävlingar. Mikael 
hoppas på ett framgångsrikt arrangemang så att det blir fler mästerskap. Många förare gillar Valla raceways bana. Fler 
säger att det är en rolig bana eftersom den är väldigt teknisk, säger han.

Små motorcyklar, men oj vad det går undan.
Max spänning med Max i huvudrollen i minimoto. Från 8.00 på morgonen till framåt 17-tiden lördag och söndag var 
det full fart på Valla raceway utanför Katrineholm.
Nordiska mästerskapet i Minimotor avgjordes på lördagen. Några lokala åkare fanns inte på plats bland de 35 delta-
garna. Vi träffade Västeråskille Max Westman 13 år, precis före starten skulle gå och han stod i andra startled och 
trodde att han skulle komma tvåa.
Jag tror inte det finns så mycket att göra åt Philip Johansson, han kör en Blata och den är väldigt snabb, sa Max.
Max visste vad han pratade om, för Philip tog starten och sedan såg de andra bara hans ryggtavla en kort stund innan 
han försvann. Det mest spännande blev i stället kampen om andraplatsen där Max länge låg betryggande, när plötsligt 
en av konkurrenterna började närma sig. För varje varv minskade avståndet och pricis när Max blev passerad så körde 
den nyblivne tvåan omkull och kanade ut i skyddsbarriären.
Han reste sig dock upp och skrattade och visade att det inte var någon fara med honom utan att det var hans eget fel att 
han lade ner hojen lite för mycket och fick skylla sig själv.
Jag fick så fruktansvärt ont i foten så att jag var tvungen att slå av på farten, det var därför han kom ikapp mig, förkla-
rade Max anledningen till dramatiken.
Att minimoto är en smal sport med omkring 60 utövare i hela Sverige gör inte sporten ointressant.
På startlinjen i just det loppet vi följde fanns det 13-åringar, en medelåldersman och en 48-årig kvinna vid namn 
Helene Ununger från Västerås. Hon hängde med bra i början, men orken tröt och Helene fick finna sig att komma sist i 
finalen.
På söndagen kördes Riksmästerskapen i minimoto och det var en tävling som var i stort sett identisk vad det gäller 
deltagarna. Några danskar och norrmän försvann förstås, men tävlingen kunde genomföras i perfekt väder och utan 
några som helt incidenter. Några få avåkningar blev det förstås, men det tillhör ju sporten.
Arrangerande KMK och Vallaraceway fick mycket beröm för sin bana och sitt arrangemang och därför lär vi få se fler 
tävlingar av den här digniteten i Valla framöver.
ETT STORT TACK TILL ALLA SOM STÄLLDE UPP OCH JOBBADE UNDER TÄVLINGARNA.



Skåne å helt nya marker för mig å min trogne kartläsare Magnus Nilsson.
Vi började med fredag kväll då vi nästan alla i 1300 gänget hade samlats på gärdet vid Hässleholsgården. Besiktning 
stod på schemat först.
Konstaterade att halvljuset inte fungerade helt plötsligt på bilen. Så vi fick trolla lite i besiktningen och åtgärda felet 
senare på kvällen, fick ligga med huvudet ner bland pedalerna och fixa till en kabel som smält ihop.
Sen drog Magnus skallen i bakluckan så blodet rann, men inget sjukhus behövdes iaf som tur var.
Nåväl vi hade duka långbord så vi grilla korv å hade det himla mysigt på kvällen sen allihopa.
Lördag morgon å tävlingsdag.Regnet hängde i luften, men det gav sig lagom tills vi körde ut till första sträckan som var 
ca 5 km.Vi körde igenom sträckan och fick till en bra start som sedan höll i sig hela dagen. ss2 nu och den flöt på fint 
utan några missar eller något, riktigt fräna vägar var det.
Lite service nu å vi bytte framdäcken tanka lite å fick i oss lite mat. Nu skulle vi köra 3st sträckor utan service. ss3 var 4 
km ss4 milen å sista Hovdala med sina 17km.
Vi ledde klassen innan ss3 men tappade den här till Ola som gasa på friskt värre. På ss4 tog vi tillbaka ledningen men 
här var Cup ledaren Emil snabbast. SS5 då, en mycket flitigt använd å känd sträcka för många, men helt ny för oss, och 
jag förstår nu varför många tycker den är häftig. 

Den 8 augusti åkte jag o Pierre Snapphanerallyt i Hässleholm, gearcuten strulade på både ss1 och 2. Bröt tändningen 
där han inte ska. Upptäckte på servicen att ett växellådsfäste brustit, det förklarade saken... hade bara en kort service 
och försökte dra ihop det med ett spännband men det orkade inte hålla ihop det så vi bröt efter ss3.

/Daniel Mörn Edorsson 

Vilken bilåkaväg, härlig snabb bred å rytmisk. vi fick till en jättebra sträcka och blev förvånade att den tog slut så fort. 
Vi lyckades ta en sträckseger här, men med knapp marginal till Bläster Mäster Ola å Britt-Marie. Nu lyckades vi stå 
högst upp på pallen denna gång, i så alltid hårda å roliga fajter de är i våran 1300 rallycup. Nästa gång är de nya utman-
ingar, en annan ort och nya förutsättningar.
Vi övernattade till söndagen på service platsen å grilla samt hade lite eftersnack. Synd inte fler kunde vara kvar bara, för 
det var himla kul å trevligt på kvällen.
Ett extra tack till Ola och BM som bjöd oss på HotellHusbilsfrukost. Och Tack Emil för smälthyllsan till elfelet på bilen. 
Å sen tycker jag det var riktigt kul att Junioren Lagström slutade på en hedrande andra plats. Grattis!! Sen även grattis 
till tokstollarna Fräsen å Wilen till 3e platsen. Väl mött i rallyskogarna. Nästa anhalt Eskilstuna om 3 veckor. 
Mvh Jan E / Mange

RALLY NORDUPPLAND BERGBYBANAN VENDEL 15 AUGUSTI
Det kom 94 startande och dom hade 4 sträckor, och i A-förare 2 WD var dom 18 stycken och här vann Fredrik Eriks-
son med Kristoffer Nordlund Gnesta klassen med 10,5 sekunder GRATTIS.
En lite försenad tävlingsrapport från Rally Norduppland. Vi hade inte åkt tävling sedan vi vart 2a i Slottssprinten så vi 
åkte till Norduppland för att försöka hitta fart till EMK-Kannan den 29e.

SS1: flöt på utan större problem, snabbast i klassen. SS2: Gick riktigt bra, 
snabbast i klassen och även totalt!! SS3: Gick okej, dammigt mitt på sträckan
 som förstörde rytmen i notläsningen, kändes inte riktigt som jag var rätt i 
noterna så det vart lite tvekande, tappa inte så mycket på det, snabbaste 2wd 
igen. SS4: En ss som som var mycket snabbare än dom andra vi åkt, fick till 
det riktigt bra här inne och var åter igen snabbaste 2wd. Vi vann klassen med 10.5
sekunder för Wallén och Röjsel som hade samma sluttid, men Wallén vart 2a för
han var snabbare på ss1. Vi vart även 2a totalt bara 9,5 sekunder efter Åkerman 
så känslan in för 
EMK-Kannan är rätt okej! / Kekke

RALLY KILLINGEN KIL 15 AUGUSTI
Det var en deltävling i VOC – serien och det kom 144 startande och 
dom hade 5 sträckor. I B-förare VOC var dom 18 stycken och här kom
 Per Allo med Kristoffer Gustavsson på en 6:e plats dom var 38,7
 sekunder efter, men då tappade dom ca 20 sekunder på SS 5. I 
B-förare 2WD var dom 10 stycken och här bröt Niklas Solenö med 
Olle Erixon efter SS 1 med bromsproblem. I B-förare Gr F o
Gr N 0-1400 cc var dom 2 stycken och här vann Emil Carlsson med 
Magnus Nilsson klassen med 2,40 minuter, men hade en liten avåkning på SS 5 och tappade lite tid, men han var snab-
bare än alla B-VOC.



RÖFORSBACKEN ARBOGA 15 AUGUSTI
Det var backtävling för MC Solo, Sidovagn, Crosscart, Rallycrossbilar och Rallybilar. I Klasiska cupen hade en deltäv-
ling där. I Klass 14 var dom 20 stycken och här kom Gunnar Fredriksson på en 3:e plats han var 0,94 sekund efter.

RALLY ASKERSUND ASKERSUND 22 AUGUSTI
Det var SM och JSM plus RM i SM hade dom 8 sträckor och det kom 83 
startande och i RM var dom 21 stycken och åkte 4 sträckor. I Trimmat 4WD var 
dom 15 stycken och här kom Ulf Pettersson med Mattias Erixon Nässjö på en 
8:e plats och dom var 16,58,1 minuter efter, men då har dom åkt av en gång på 
SS 1, missat ett vägbyte på SS 3 fick backa, bromsa stopp på SS 7 och bilen ville 
inte starta förs efter ca 8 minuter och på SS 8 misstände bilen och dom tappade 
tappade ca 7 minuter, men GRATTIS till 5 SM-poäng.

I Otrimmat 4WD var dom 9 stycken och här kom Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson på en 7:e plats dom var 
4,04,9 minuter efter, GRATTIS till 6 SM-poäng.
Rapport från SM i Askersund där 8SS skulle genomföras om totalt ca 9,5 mil
Som ni kanske märkte så blev det inte så mycket uppdateringar igår eftersom vi hade fullt upp hela dagen men jag 
tänkte komma med ett litet sammandrag nu istället.
Vi inledde dagen lite knackigt och hängde inte alls med det svåra motståndet. 
På SS2 missade vi ett vägbyte så vi fick backa samt en liten avåkning och vi tappade 50 sekunder den sträckan och 
chansen till en bra placering var så gott som borta i detta tuffa motstånd. Så  resterande SS fick gå till att ha kul och 
försöka hitta ett bra tempo och känsla i bilen. Ju mer dagen gick desto bättre gick det och vi fick högre och högre tempo 
i bilen. Tävlingen var riktigt rolig och riktigt tuffa krokiga och snabba sträckor denna varma dag. Det vi framförallt 
lärde oss var att vi åkt  alldeles för lite rally i år och ska man hänga med någorlunda med det otroligt tuffa motståndet 
så måste man åka mycket. M Johansson motorsport.

 På en 8:e plats kom Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom var 4,36,9 minuter efter 
men fick 7 SM-poäng GRATTIS. Tävlingen innehöll 8 sträckor på ca 9.5 mil.
Som vanligt för oss så går de lite ryckigt o obestämt dom 2 första sträckorna. I målet på ss2 tyckte vi de rök väldigt 
vänster fram o att bilen var väldigt tungbromsad på sträckan. Stanna o titta på transporten, och upptäckte att pluggen 
till växellådan var borta. Hade kommit ut ca 2 liter olja tror vi. Blev en lösning al a mcgyver. En gran kvist blev en plugg 
nu. Mot ss3 nu lagom uppstressade o i varv. Nu var vi klass snabbast o ledde nu med 2 sek. Ss4 var vi total snabbast på 
och tog 2 sek till i klassen. Service nu o tvätta bort olja bl a. Ss5 o ss6 flöt på och vi hade en ledning nu med 8.9 sek. Då 
var det dags för avgörandet med ss7 o tävlingens sista sträcka ss8. Ss7 var 2 mil lång. De tempot o flytet vi hade där inne 
var grymt, men 500 meter från mål hoppa turboslangen av o bilen stanna mitt på vägen. Ut o knuffa bort o försöka få 
dit slangen så fort de gick. Tog ca 5 min denna grej o dagen var förstörd. Nu var de verkligen inte kul med rally. Försöka 
ladda om o ta nån poäng på Power stage sträckan ss8. Vi var 2a i klassen på 8an och fick 2 poäng med oss. Totalt i klas-
sen blev vi 8a. Det är bara att hitta allt positivt från denna tävling och ta med sig till SM i Linköping om 2 veckor. Stort 
tack till Oscar o Mats för en toppen service i helgen. 
Tack för ordet/ Codriver Christer Carlsson 
            //Niklas Hägg Motorsport

I Trimmat 2WD var dom 32 stycken och här åkte Kartläsaren Niklas Carlsson med Ola Axelsson Västerås och dom 
bröt på SS 2 sedan dom rullat ut i ett kärr. I RM Seniorer Klass 1 Ge E var dom 8 stycken och här kom Rickard Moss-
berg med Johan Karlsson på en 4:e plats dom var 1,44,9 minut efter.

KLEVABACKEN TIDAHOLM 22 AUGUSTI
Det var en sprint i Backe för Historiska bilar och det kom 20 stycken och dom hade 4 sträckor och i klass 8 var dom 8 
stycken och här bröt Gunnar Fredriksson med Anette Larsson-Fredriksson på SS 3 med trasig styrväxel.

JUBELIUMSSPRINTEN STRÄNGNÄS 23 AUGUSTI
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 64 stycken och dom 
åkte en sträcka 2 gånger på Strängnäs Motorstadium. I Gr E var dom 8 
stycken och här vann Jimmy Kullander med Mikael Widell dom vann 
med 1,68 sekund GRATTIS till sjätteuppklassningspoängen. På en 4:e
plats kom Jonna Olsson med Sara Bergås dom var 4,20 sekund efter.



Tredje segern för KMK-förare 
Rally Jimmy Kullander och kartläsaren Micke Wedell, KMK, tog sin tredje seger i cupen 7-klubbars. Den här gången 
vann de Jubileumssprinten. 
Kullander/Widell har visat en jämn och stadig form i sin grupp E med bilen VW Jetta. De har tidigare vunnit Nyckel-
jakten och Nybyrundan.
Detta gör att de går upp som ledare i cupen.  Med två tävlingar kvar hoppas vi att formen håller hela vägen in.
Björn Olsson kunde även rapportera om att Jonna Olsson fick till det. Tillsammans med Sara Bergeås, som 
var med på prova-på-dagen på Trollåsen, kom blev det en riktigt fin fjärdeplats. Ekipaget var 0,09sek från tredjeplat-
sen.
7-klubbars handlar om ett antal tävlingar som ska avverkas under året på onotade rallysträckor.
  I B-förare 2WD var dom 6 stycken och här kom Niklas Solenö med Olle Erixon på en 2:a plats dom var 8,75 sekund 
efter och blev 5:a totalt.
Rapport – Jubileumssprinten 23/8
Som uppföljning till bromsproblemen vi hade i Kil senast bestämde vi oss för att köra en sprinttävling i söndags med 
namnet Jubileumssprinten.Denna sprint kördes på Strängnäs rallycrossbana.Banan består av mestadels asfalt vilket för 
oss är lite ovant med golfen som normalt sett är van med att sprätta grus i skogen.
Vi åkte dit med målsättningen att se att allting fungerade som det skulle inför kommande tävlingar i skogen i höst.
Med grusfjädring och grusdäck hade vi absolut inte räknat med att hänga med i toppen denna gång.Rallycrossba-
nan skulle köras två omgångar med tre varv i varje omgång med tre bilar på banan samtidigt som startade med 15 
sekunders mellanrum.Totalt var 55 bilar anmälda 
med sex stycken startande i vår klass. Första omgången flöt på fint sånär som 
på några minimala missar.Nöjda med rundan rullade vi tillbaka mot tältet 
för att sedan kolla på tiderna från sekretariatet. Döm av vår förvåning när
vi fick se att vi var tvåa i klassen efter första omgången.Det här var ju skoj! 
Inför andra rundan luftade vi bromsarna för att se att allting var under 
kontroll men även en kort översyn gjordes av vår suveräna Andreas som 
var med som servicepersonal denna gång. Vi bestämde oss för att försöka 
öka tempot något i sista omgången samtidigt som det fanns partier där vi
bestämt oss för att ändra vårt spårval en aning. Andra omgången kändes bättre och tempot var högre.I sista svängen 
bromsade vi på oss lite och fick svårt att få bilen att sladda in i svängen på den klistriga asfalten.Detta gjorde att vi flöt 
ut en aning och någon sekund gick till spillo.Trots detta rullade vi nöjda över mållinjen och kunde konstatera att bilen 
fungerat felfritt hela dagen.
När sedan resultatlistan sattes upp på anslagstavlan blev vi ännu nöjdare.Vi hade nämligen lyckats knipa en andraplats i 
klassen och en femteplats totalt!Grusdäck samt fjädring för skogen kanske inte var så dumt ändå?
Med pokaler i framrutan och en skön känsla i magen rullade vi hemåt i solskenet och med kort stopp för mjukglass på 
Tuna Park var helgen till ända.
Nästa tävling är tänkt att bli Malmjärn runt i Hofors den 12 September.
På återhörande,
Olle Erixon, Kartläsare 

EMK KANNAN ESKILSTUNA 29 AUGUSTI
Det var en deltävling i Svenska rally cupen plus 1300 rally cup och det kom 161 startande och dom hade 6 sträckor 
och KMK hade hand om SS 3 och ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade på tävlingen. I 1300 rally cup var 
dom 14 stycken och här kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika på en 3.e plats dom var 28,9 
sekunder efter.
Jaha Eskilstuna i rallykalendern. Upp vid 04,00 tiden å drog iväg med Anna mot E Tuna. Väl framme så mötte Mange 
upp oss på trailerparkeringen. Lasta av, fixa anmälan å besiktning.
Sollet å Maria fanns på plats vid servicen å hjälpte till denna dag, Stort Tack. Nåväl humöret på topp å iväg mot starten 
som var kring 10 tiden. Vet inte vad jag ska skriva riktigt då hela dagen flöt på fint utan några som helst tillbud eller 
överraskningar. Riktigt kul att flera börja gasa på ordentligt nu så det blir en tuff avslutning i cupen. Cupledaren Emil 
fick problem å tappade tid å placeringar. Fräsen visade var skåpet skulle stå denna dag å Laggen drog längsta strået i 
våran fajt om andra platsen. Riktigt kul, jag blev rörd å se han så himla glad vid målet. Vi slutade på en tredje plats nu 
denna gång, men kliver upp som ledare tot i cupen. 2 tävlingar återstår nu, å det kommer bli en fajt in i de sista om vem 
som kommer ta cupen i år lika som förra året.
Väl mött i Rallyskogen Mvh Jan E å Mange 



 På 4:e plats kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson dom var 54,1 sekunder efter.
Eskisltuna bjöd på ritigt roliga och bra vägar igår, och vädret var perfekt för rallytävling. Och hur gick det då? Jodå en 
4:e plats till slut. Vi börjar närma oss toppen sakta men säkert, men än så länge är det ett par snäpp kvar innan vi kan 
vara med på allvar. På sträcka 2 hade vi en dikesvisit som redde upp sig på bästa sätt, men det var nära att vi skulle bli 
kvar i detta dike. (H1 i vsk). I övrigt så flöt tävlingen på för vår del. Så redan nu ser vi fram mot nästa tävling, dock så 
kommer det bli lite ändring till den deltävlingen, för codriver Magnus har valt att åka till soligare ställen just då. Så 
någon annan kommer att sköta noterna till denna deltävling. Vem det blir avslöjar vi senare  
Ha det bra, ses snart igen! Team Räka.
På 8:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson dom var 5,10
minuter efter. Idag har det gått emot oss på EMK Kannan... Lite irriterad med dålig 
känsla och att inte riktigt hinna med på morgonen bidrog till att jag tog i lite för 
hårt, vilket bara gjorde saken sämre och det sladdade än värre på det hala rullgruset
. Gjorde en lättare avåkning på SS3, men tog oss upp på vägen själva. På SS5 fick vi 
en bra känsla men drev ut en aning i en sväng och slog sönder däck, fälg & bärarm 
höger fram. Tvingades byta hjul på sträckan för att komma vidare. Körde även sista
Ss6 med krokig bärarm, lyckades göra en hyfsad tid trots allt och tog oss till 
slutmålet. Inte våran dag 
idag! Emil Carlsson.

I A-förare 4WD var dom 13 stycken och här kom Marcus Gerdåker med
 Mathias Johnsson på en 10:e plats dom var 1,39,9 minut efter. Här åkte 
kartläsaren Christer Carlsson med Jari Saarinen och dom bröt efter  SS 5. 1:an 
gick bra fram till ca 600 meter från mål så snurra vi på vägen o fick motorstopp. 
Tog ca 2 min att komma i väg. Dagen var förstörd nu för bra placering. Ändra lite körstil på ss2, funka mkt bättre nu. 
3an o 4an rulla på. Ss5 gick superbra i 10 km, sen  gick bilen ner i säkerhets läge. Pga varm växellåda. Svalna en stund o 
köra 2 km o stanna igen. Så fortsatte vi till mål. Vi bröt efter 5an. Bråda dagar nu o få ordning på de till SM Linköping 
nästa helg. 
Tack för hjälpen idag gubbar med servicen Kjelle Sandberg o Fredrik Grahn
Tack för ordet
Christer Carlsson
Stand in Codriver Jari Saarinen Motorsport

I A-förare 2WD var dom 27 stycken och här vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta och dom vann 
med 2,1 sekund och blev 5:a totalt Stort GRATTIS. På en 18:e plats kom Tobias Carneling med Henrik Dahlgren 
dom var 2,20,9 minut efter.

Segrarana i A 2WD  Kekke och Fredrik och 5:a totalt
Då har vi vart och åkt EMK-Kannan som ingick i SRC som 5e deltävlingen,
 känslan inför tävlingen var god efter dom senaste resultaten men nu bjöd 
det på riktigt hårt motstånd med 30 talet startande i klassen, vi siktade på att 
försöka komma topp 3.
SS1: Känslan infann sig direkt och vi fick till ett bra flyt, 4e tid totalt och 2.9 sekunder före Lönnström och Damberg 
som delade andra platsen på sträckan.
SS2: Fick inget flyt på sträckan, om det var sträckan som var hal eller om det var dom nya däcken vi satte på in för 
sträckan är svårt att säga men vi tappa lite tid på Lönnström som var värst, vi var 2,4 sekunder efter och ledningen hade 
nu minskat till 0,5 sekunder.
SS3: Nu skulle vi försöka få till sträckan bättre än SS2. Fästet kändes mycket bättre och det flöt på i ett bra tempo, vart 
lite små panik i en FV/Lyft 60 KH+ där K-svängen kom fort på då vi flög mycket längre än beräknat men det gick gal-
ant, sträck snabbast med 3,4 sekunder till Robban och vi tog 4,2 sekunder på Lönnström.
SS4: Vart en ruskigt snabb sträcka som inte riktigt passar Golfen, men vi fick till ett mycket bra flyt men vi tappa 0,5 
sekunder på Lönnström som var snabbast och åter igen plocka igen lite tid.
SS5: Inför långa SS5 så vart det ett uppehåll precis då vi rulla fram i startgroparna när ett boende inne på sträckan 
behövde ambulanstransport till sjukhuset, så det vart en lång väntat. Med dagens teknik så hade vi full koll på 
Lönnströms tid på sträckan och vi visste att han hade gjort det ruskigt bra där inne!!!
När vi väl fick åka så kändes det som att det gick bra första delen, lite sämre mitt på, men några kilometer från mål 
så går bromspedalen i botten och blir stenhård att trampa på sista biten så bromsarna har gått varma. Vi tappar 9,7 
sekunder på Lönnström som åkte grymt där inne.
Vi låg nu 5,5 sekunder efter in för sista sträckan.
SS6: Vart lite väntan innan start även på SS6, såg att Lönnström åkte 0,5 sekunder sämre på sträckan mot när vi åkte



I B-förare 2WD var dom 26 stycken och här bröt Mikael Gustavsson med Mikael Brink på SS 6 med tekniska prob-
lem. I C-förare 2WD var dom 11 stycken och här kom Rasmus Carlsson med Andreas Hultström Nyköping på en 4:e 
plats och dom var 53,1 sekund efter. I A-B-förare VOC var dom 16 stycken och här kom Per Allo med Niklas Anders-
son KAK på en 3:e plats dom var 29,9 sekunder efter. I C-förare VOC var dom 13 stycken och här kom Kartläsaren 
Håkan Lundqvist med Niklas Landin Flen på en 8:e plats dom var 3,04,6 minuter efter. Här åkte Björn Olsson eft-
eråkare.

TV SVÄNGEN HÖRBY 29 AUGUSTI
Det var en deltävling i sydsvenskan och det kom 114 stycken och dom hade 6 sträckor. I A-förare 2WD var dom 24 
stycken och här kom Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby på en 3:e plats dom var 22,7 
sekunder efter och dom blev 8;a totalt.
Den 29 sep åkte jag o Pierre TV-Svängen i Hörby, var hårt motstånd som vanligt här nere, tog en sträckseger på ss4 där 
vi var 1,3 sek före Bellborg som var tvåa. Vi låg trea när de då var två sträckor kvar 7 sek efter Rickie och 0,7 efter Bell-
borg, planen var ju att åka ikapp men var helt annat underlag på de sista sträckorna, var så mycket lösgrus och vi hade 
väldiga problem med dålig traction. Var väldigt många vägbyten och det bara spann i varenda utgång...     Tappade tid 
men lyckades behålla tredjeplatsen. Blev även åtta totalt. 

/Daniel Mörn Edorsson 

GRUVRUNDAN ÅTVIDABERG 29 AUGUSTI
Det var en deltävling i Klassiska och Historiska cupen och det kom 74 startande och dom hade 5 sträckor. I Appendix 
K klass 8 var dom 11 stycken och här vann Gunnar Fredriksson med Valter Olofsson Skepptuna dom vann med 1,06,5 
minut. I C-förare VOC och Gr N var dom 4 stycken och här kom Jonna Olsson med Jimmy Kullander på en 3:e plats 
dom var 2,34,5 minuter efter  en Suzuki.

EAST SWEDEN RALLY LINKÖPING 4 – 5 SEPTEMBER
Det var nästsista deltävlingen i SM och JSM och det kom 62 stycken och dom hade 9 sträckor plus Östgöta klassen med 
18 stycken och dom körde 7 sträckor. I Trimmat 4WD var dom 17 stycken och här bröt Ulf Pettersson med Mattias 
Erixon Nässjö på SS 7 med dubbelpunktering. I Otrimmat 4WD var dom 5 stycken och här åkte Kartläsaren Christer 
Carlsson med Niklas Hägg Hudiksvall och dom blev 3:a och dom var 5,05,6 minuter efter, men då tappade dom ca 3 
minuter på SS 4 och SS 5 3 minuter men fick 12 SM-poäng GRATTIS. Det blev ett SM-GULD i år också stort GRAT-
TIS till er båda.
Dags för 5:e deltävlingen i Rally SM i Linköping. 
Vi var laddade o allt kändes bra innan med allt.
9 sträckor fördelat på 2 dagar. 2 st på fredagen. 
1a sträckan var asfaltsprovet brevid serviceplatsen som vanligt. Vi tog de lugnt o bara körde igenom. Snabbast i klassen. 
2a sträckan var 13 km i skogen. Gick kanonbra till sista höger svängen innan mål, där kunde tävlingen tagit slut. När 
vi kom i mål förstod vi varför de inte styrde ordentligt, punka höger fram. 25 km transport in till Linköping, vi chansa 
utan reservhjul denna gång. Fick skifta fram o bak. Vi tuffa på in till Linköping. Gick bra hela vägen, och fälgen höll.

som SS1. Så kunde vi bara förbättra våran tid mot när vi åkte den som SS1 med 2 sekunder så skulle det gå vägen.
När vi starta så kändes det att det var riktigt bra fäste bara efter några svängar, får till ett grymt flyt med bra fart igenom 
svängarna och vi lyckas förbättra tiden med 4,2 sekunder och vi tar 7,6 sekunder på Lönnström, så vi går om och vin-
ner med 2,1 sekunder!
Stort tack till Eskilstuna MK för en grymt rolig tävling och våran fantastiska servicepersonal och inte minst Pontus och 
Tommy för en grym fight hela dagen!
Kekke

Inför lördagens sträckor låg vi 2a i klassen 1.9 sek från ledarn. SS 3 var mkt krävande i detta regnväder, rena lotteriet i 
vissa svängar att vi var kvar på vägen. Vi var 4a totalt på sträckan o 3.4 sek före ledarn. 
På transporten till SS 4 så börja de låta konstigt vänster fram när vi bromsa, stanna o kolla felet. Värsta tänkbara hade 
hänt. Bromsok låg mot fälgen. Försökte laga de med olika lösningar men de gick inte, tyvärr. Vi bröt där o skynda till 
service för att försöka få ihop de. 
Vi fick 6 min tidstillägg för vi bröt och inte åkte 2 resterande sträckor till service. 
Grabbarna fixa felet galant o nu var vi med igen.
4 sträckor kvar o vi fick göra så gott vi kunde.
SS6 gick bra, här var vi 3a totalt och allt funka igen. SS 7 tog vi de lungt på o var 6a totalt på sträckan. Ss8 var publik 
sträckan igen. 8a totalt på sträckan var vi efter en mkt lugn körning.
 Dags för service igen och tävlingens  sista sträcka och power stage. 
Vårt mål var 3 poäng på sträckan o behålla 3:e platsen i klassen. Börja mkt bra o lungt, men 5 km från mål gled vi ut i 
en vänstersväng och fick punktering höger fram, nu blev de kämpigt till mål. I mål så var vi inte glada direkt. Alla i 



RUNT MJÖLKPALLEN POKALEN GNESTA 5 SEPTEMBER
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 46 stycken och dom körde 1 sträcka 2 gånger. I Grupp E var 
dom 6 stycken och här vann Jimmy Kullander med Micke Widell klassen med 58,9 sekunder GRATTIS till sjunde 
uppklassningspoängen. På 4:e plats kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping dom var 1,22,0 minut efter. I 
A-förare 2WD var dom 7 stycken och här åkte Kartläsaren Fredrik Karlsson med Casper Uddberg Gnesta och dom 
blev 7:a och var 6,12,1 minuter efter, men då tappade dom ca 5 minuter på SS 1. I C-förare VOC och Gr N var dom 11 
stycken och här kom Claes Claesson med Peter Fritz Björkvik på en 4:e plats och dom var 2,11,4 minuter efter.

MALMTJÄRN RUNT HOFORS 12 SEPTEMBER
Det kom 78 startande och dom hade 4 sträckor. I A-förare VOC och Gr N var dom 6 stycken och här vann Kartläsaren 
Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson Ludvika klassen med 2,0 sekund GRATTIS. I B-förare 2WD var dom 14 
stycken och här kom Niklas Solenö med Olle Erixon på en 3:e plats dom var 33,3 sekunder efter.
Lyckade sladdar i leran!

RALLY SMÅLAND VETLANDA 12 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Svenska Rally Cupen och det kom 195 stycken 
och dom hade 6 sträckor. I A-förare 2WD var dom 33 stycken och här 
vann Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby
 klassen med 2,7 sekunder och dom blev 4:a totalt GRATTIS.

RALLY SIGTUNA SIGTUNA 19 SEPTEMBER
Det var en deltävling i 1300 Rally cup och det kom 113 stycken och dom hade 5 sträckor. I 1300 rally cup var dom 12 
stycken och här kom Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson på en 2:a plats dom var 4,3 sekunder efter.
På en 4:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson dom var 16,4 sekunder 
efter. På 6:e plats kom Thobias Wahlström med Robin Norling Nyköping dom var
41,2 sekunder efter.

klassen hade problem på denna sträcka. Vi fick stryk med 0.3 sek på sträckan. Mkt surt var de. 
Summering: Vi tog 5 sträcksegrar av 7 vi åkte och blev 3a i tävlingen o 2 poäng på power stage. Ännu bättre blev de när 
vi börja räkna efter ordentligt i tabellen med borträknad tävling så är GULDET klart! 
Inte fattat det riktigt än. Var mkt strul i går, men det lönar sig att kämpa och inte ge upp.
Stort tack till servicegubbarna Anton,Oscar och Markus för perfekt service.
Tack för ordet
Christer Carlsson Codriver Niklas Hägg Motorsport

I A-förare 2WD var dom 17 stycken och här kom Fredrik Eriksson med Kristoffer 
Nordlund Gnesta dom kom på en 4:e plats dom var 10,7 sekunder efter och blev 10:a
totalt. Rally Sigtuna blev ingen jättelyckad tävling för våran del, åkte på beg däck som 
nog inte var tillräckligt bra, hade även problem med intercomen, Fredrik hade väldigt svårt att höra noterna de tre sista 
sträckorna.Blev iallafall en hyfsad fjärdeplats.I A-förare 4WD var dom 9 stycken och här vann Kartläsaren Christer 
Carlsson med Dick Wicksell Uppsala klassen med 13,1 sekund GRATTIS, och blev Totalsegrare.
 
Lyckat inhopp i Rally Sigtuna!
Dagen börja lite lugnt o med rattrost på ss1.  Dicken åkte grus senast
 okt 2013. Ss2 var de bättre fart o mer bestämt. Här var de tur vi åkte
 wrc bil. Gick som på räls.   Ss3 var dagens längsta sträcka o de flöt på
 hela vägen. Ss4 hände de som inte får hända, efter 3 svängar försvann
 intercomen. Det blev spännande till mål. Dagens sista sträcka så funka intercomen igen och tempot var bra. 

LIDBIL VARVLOPPET VARA 19 SEPTEMBER
I Varvloppet fick Regularity vara med dom var 16 stycken och på 14:e plats kom Roger Andersson med Emil Anders-
son.

VIBBLESPRINTEN VIBBLE 19 SEPTEMBER
Det var en deltävling i AN-trofen och det kom 30 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid räknades 
och i Grupp F RWD var dom 6 stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland 
på en 3:e plats dom var 6,1 sekund efter.

Summering: Det blev totalseger idag med 13.1 sek. Allt funka kanon idag. Inget strul med bilen gick som en klocka. 
Stort tack till Dicken för en mkt 
trevlig dag i bilen . Stort tack till Daniel o Mattias för toppen service. 
Tack för ordet Christer Carlsson



NORA TROFEN NORA 19 SEPTEMBER
Det var en deltävling i VOC-serien och det kom 104 startande och dom hade 3 sträckor och i B-förare VOC var dom 
13 stycken och här kom Per Allo med Kristoffer Gustavsson på en 5:e plats dom var 23,1 sekunder efter. I A-förare 
2WD var dom 20 stycken och här kom Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med Daniel Hoffman SMK Linde på en 
11:e plats dom var 1,00,9 efter.

BRUKSRUNDAN HALSTAHAMMAR 20 SEPTEMBER
Det var en deltävling i 7-klubbars serien och det kom 60 stycken och dom hade
 3 sträckor. I Grupp E var dom 9 stycken och här kom Jimmy Kullander med 
Micke Widell på en 4:e plats dom var 57,3 sekunder efter. På en 8:e plats kom 
Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping dom var 2,20,0 minut efter.
Ännu en dag på jobbet avklarat! Grabbarna grus Jimmy Kullander och Micke 
Widell sluta på en fjärde plats, de stod på men räckte inte riktigt till i dag. De va väldigt olika sträckor. SS1 bjöd på 
leråkning och väldigt blött, SS2 va snabb och Ss3 va bitvis svår att läsa men gick och gasa.. (jag tror de börjar nosas 
vinst i 7-klubbars)
Själv i våran goffe börja ja osäkert på de halkiga, lite mer tryck på tvåan men 
fortfarande en tjej som lite osäkert öka. Ss3 då börja jag ösa på och de vart ett 
härligt flyt ihop med kartläsaren och ja knappa in ordentligt mot dom andra
 sträckorna, de går framåt stadigt! Mer självsäkerhet i att jag kan sen så... Smiley
 wink. Nu åker vi hem nöjda och glada och laddar om för nästa helg
 😀 #😀 såltbromsen😀  😀 #😀 rallylivet

SILJANSVÄNGEN STRÖMSBRUK 26 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Hälsinge serien och det kom 52 startande och dom hade 3 sträckor och i A-förare 2WD var 
dom 8 stycken och här åkte Kartläsaren Christer Carlsson med Niklas Hägg
Dagens tävling blev över förväntan. Vi blev 2a i klassen och 2a totalt. 6.4 sekunder efter Patrik Flodin. Det är 12 år 
sedan Niklas körde denna bil sist. 
Det blir en mkt intressant helg i Uppsala om 1 vecka.
Tack för ordet.
Codriver Niklas Hägg Motorsport

RALLY BLEKINGE KARLSHAMN 26 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Syd Svenska Rally Cupen och det kom 139 startande och dom hade 8 sträckor. I A-förare 2WD 
var dom 23 stycken och här åkte Kartläsaren Daniel Mörn Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby och dom vann 
klassen med 9,0 sekunder och dom blev 3:a totalt STORT GRATTIS.

RAMUNDERSPRINTEN VÄSTRA HUSBY 26 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och det kom 58 startande och dom hade 3 sträckor. I C-förare Gr E var 
dom 11 stycken och här kom Jimmy Kullander med Micke Widell på en 2:a plats dom var 3,9 sekunder efter, GRAT-
TIS till åttonde uppklassningspoängen. På en 5:e plats kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping dom var 
20,7 sekunder efter. På 9:e plats kom Kjell Hellman med Frans Harren Söderbäck Nyköping dom var 1,03,9 minut 
efter.

TOSSEBERGSRACET STÖPAFORS 26 SEPTEMBER
Det var en deltävling i Historiska sprint och backcupen och dom körde 1 SS på 2400 meter på asfalt 3 gånger.  Klass 8 
H1 75 var dom 5 stycken och här kom Gunnar Fredriksson  med Anette Fredriksson  – Larsson på en 4:e plats dom 
var 1,00,8 minut efter.

RALLY UPPSALA UPPSALA 2 – 3 OKTOBER
Det var SM-final och det kom 102 startande med Appendix K och dom hade 10 sträckor men en fick stryckas. I Appen-
dix K var dom 25 stycken och här åkte Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan-Erik Eriksson och dom vann sin klass 
och blev 13:e i Appendix K. I Trimmat 4WD var dom 17 stycken och här bröt Ulf Pettersson med Erik Gustavsson 
SMK Linde efter SS 1 sedan topplockspackningen gott sönder. Redan klara SM-vinnarna Kartläsaren Christer Carls-
son med Niklas Hägg Hudiksvall åkte Trimmat 2WD och dom var 27 stycken och dom blev 5:a och var 54,1 sekunder 
efter GRATTIS till 8 SM-poäng och dom åkte i Niklas brors bil som Niklas ägde från början när Toyota Corolla byg-
gdes.



Slutställning Otrimmat 4WD.
1. Niklas Hägg/Christer Carlsson SMK Hälsinge/KMK Mitsubishi Lanser 9 R4 70
16. Marcus Gerdåker            KMK      Subrau Impeeza 6
Trimmat 4WD.
1. Jerker Axelsson            SMK Trollhättan        Subaru WRC 69
9. Ulf Pettersson            KMK     Ford Foucus WRC 18
Trimmat 2WD.
1. Tobias Söderqvist           AMF Årsunda    Toyota Corolla 86
14. Hägg/ Carlsson          SMK Hälsinge/ KMK     Toyota Corolla  8

Rutin och tajming har blivit 
Christers styrka 
Christer Carlsson är mycket uppskattad i ral-
lykretsar som kartläsare. Att ratta fordonen 
överlåter han åt andra, medan han sköter allt 
vid sidan om så föraren kan koncentrera sig 
på att ta sig så fram som möjligt

                                                                                                                     42-årige Christer Carlsson har redan            
                                                                                                                      innan de sex SM-deltävlingarna har körts 
                                                                                                              lagt ytterligare ett SM-guld  till handlingarna.      
                                                                                                          Den sjätte och sista tävlingen körs i Uppsala 2–3 oktober. 
Men den behöver Christer och Niklas Hägg inte köra.
– Det var mycket räknande fram och tillbaka, eftersom man får stryka sin sämsta tävling, så vi visste inte om att vi hade 
vunnit hela SM förrän långt efter att vi gått i mål, då det kom några och gratulerade oss till SM-segern, berättar Chris-
ter.
Han och Niklas har kört tillsammans i några år nu och har hittat den där kemin som är så viktig för en kartläsare och 
hans förare.
Vad är det som dig till en så bra kartläsare?
– Jag vet inte om jag är så bra, säger Christer blygsamt. Men jag har med åren samlat på mig en hel del rutin och det är 
förstås viktigt. Det i samband med tajming och kemin mellan oss två är nog tre viktiga ingredienser. I den där kemin 
ingår förstås en del av förtroende för varandras arbete. Niklas måste till 100 procent veta att det efter backkrönet kom-
mer en svag vänsterkurva som åtföljs av en skarp högerkurva – om Christer säger att det är så.
Likaså måste Christer känna att han kan titta ner på sina noter och veta att Niklas hela tiden har full kontroll över bilen.
Hur mycket tittar du på vägen respektive noterna under en sträcka?
– Jag vet inte riktigt, det skulle vara intressant att veta. Jag får ju aldrig tappa koncentrationen på det jag läser så att jag 
inte hoppar till fel ställe. Det kan bli ödesdigert. Men samtidigt så måste jag hela tiden ha koll på vägen så att jag inte 
läser för fort eller för långsamt och det är det jag menar med tajming.
Nu har paret vunnit SM två år i rad och det naturliga vore kanske då att sikta högre på internationella tävlingar. Men 
det finns ett inte så litet hinder – pengar...
Rallysporten är en fruktansvärt dyr sport. Som exempel berättar Christer att det kostar ungefär 400 000 kronor att 
ställa upp i Svenska Rallyt. Och vinner man så får man kanske en pokal eller en medalj...
Då kostar det betydligt mindre att åka i Estland eller Lettland och det är något som duon har pratat om att eventuellt 
göra.
Men närmast för Niklas gäller det att försöka sälja sin åtta år gamla Mitsubishi och skaffa något nyare.
– Men det är inte helt lätt att sälja rallybilar, det är lite grann av köparens marknad just nu, säger Christer.

.ÅRJÄNGSSPRINTEN ÅRJÄNG 3 OKTOBER
Det var en deltävling i Historiska sprint och back cupen och det kom 44 stycken och dom hade 3 sträckor. I Appendix 
K klass 8 var dom 7 stycken och här vann Gunnar Fredriksson med Anette Fredriksson – Larsson dom vann med 
0,72 hundra delar GRATTIS
   Historiska Sprint o Back Cupen summerar första säsongen.
PRESSRELEASE

 Historiska Sprint & Back Cupens första säsong är nyss avslutad. Succé är ett väldigt närliggande uttryck!
92 ekipage har startat i 2015 års Historiska Sprint o Back Cupens (HSBC) sju tävlingar. Tävlingarna har gått på klas-
sisk mark i bl.a. Rörfors, Klevabacken och Tossebergsklätten. Men det kanske inte är volymen eller antalet som är det 
viktigaste, utan andan. 
Tanken bakom HSBC var att det skulle vara okomplicerat att åka rallybil. Enbart ta vara på det positiva, det roliga. 



KMK sprintar vidare 
Rally Katrineholms motorklubb har testat det förr och nu gör klubben det även i rally-DM.
KMK kommer att arrangera DM, Gimmersta rallysprint, i början av oktober precis efter samma koncept som de pop-
ulära SM-sprintarna. Det meddelar KMK:s tävlingsledare Crister Nystrand.
Det är Södermanland/Västmanlands Bilsportförbund och dess rallykommitté som har enats om nyordningen. KMK 
själva har ju redan testat formen i Slottssprinten och den här gången blir storgodset Gimmersta Säteri värdplats för 
tävlingen.
Rallysträckan i DM ligger på 9,5 kilometer och den körs två gånger som ger ett resultat för Gimmersta Rallysprint. Des-
sa två sträckor ligger samtidigt till grund som kvalsträckor till helt nya rally-DM sprint. Ett antal kvalsnabba får sedan 
köra ett direkt avgörande finalåk för tre distriktsmästare ska koras i klasserna Std, 2 WD och 4WD.

GIMMERSTA RALLYSPRINT 4 OKTOBER
Ett stort tack till alla som ställde upp och jobbade med tävlingen. Det var en tävling som kördes 1 sträcks 2 gånger och 
båda tiderna räknades i Gimmersta sprinten och till DM räknades den bästa tiden och det kom 54 stycken bara DM-
åkare.

KMK:s Fredrik Eriksson var i särklass 
Motor Gimmerstasvängen och DM för Sörmland och Västmanland kördes på söndagen och blev en stor triumf för 
hemmaåkaren Fredrik Eriksson som stod i en viss särklass.
Fredrik Eriksson och Kristoffer Nordlund i sin gula VW Golf visade redan på den inledande sträckan att de skulle bli 
att räkna med den här underbara höstdagen. Solen sken på torra vägar som kantades av rallyintresserad publik. Täv-
lingen kördes på en 9,5 kilometer lång specialsträcka, den sträckningen hann ekipagen lära sig riktigt bra under den 
här lördagen. Precis som på de stora SM-tävlingarna fick förarna provköra sträckan inte mindre än två gånger, innan 
allvaret drog igång. Tävlingen var uppdelad i standardklass och 2- och 4-hjulsdrivna bilar. Något som gör det lättare för 

Lasta upp bilen, ta med ett reservdäck och ett fälgkors och dra till tävlingen. Inga stora serviceteam, verkstadsutrust-
ningar, tält och tankzoner. Vara hemma igen till en sen lördagsmiddag, efter att spenderat en trivsam dag i glada geli-
kars sällskap omgiven av de omisskännliga dofterna av racingolja, varma motorer, overallsvett och brända grillkorvar. 
Allt till en rimlig och försvarbar kostnad! Egentligen ett destillat av första paragrafen i FIA Appendix K.
Det finns alltså minst 92 vinnare men också ett antal klassegrare, samt två totalsegrare i HSBC. De senare har korats 
bland Klassikerna, alltså bilar upp till och med 1965års modell, och Historikerna, upp till och med 1981 års modell. 
Cupen har varit jämn och spännande och avgjordes inte förrän i sista deltävlingen i Årjäng. När krutröken och dammet 
lagt sig kunde Bosse Rönnbäck, på rekordtid, redovisa slutresultatet. 

Ställningen i HSBC Klassikerna blev:
1. Hans Danielsson, Volvo Amazon, Västerås
2. Bo Rönnbäck, Ford Starliner, Östernärke
3. Fredrik Svensson, Volvo Amazon, Ydre
Ställningen i HSBC Historikerna blev:
1. Bror Danielsson, Ford Escort RS1800, Årjäng
2. Gunnar Fredriksson, SAAB 96 V4, Katrineholm
3. Joakim Nilsson, SAAB 99, Arboga 
Kartläsare redovisas ej då vissa tävlingar kan ha åkts utan codriver, men en generös förare delar givetvis med sig av ära 
och belöningar.

Välkomna till 2016-års säsong m

publiken att hänga med i svängarna. Men just svängarna var i tuffaste laget på vissa avsnitt och man kunde konstatera 
fyra-fem avåkningar, dock utan några som helst skador på annat än bildetaljer. Gimmerstasvängen avgjordes de två 
första varven. Där stod Fredrik Eriksson i en viss särklass. Första gången var han tolv sekunder snabbare än tvåan och 
andra gången var han sju sekunder snabbare. Som en extrabonus avgjordes också DM på
 samma bana, då de tio bästa i varje klass fick åka. Men dramatiken 
infann sig inte heller då. Fredrik körde ännu snabbare och var ungefär tio sekunder snabbare än tvåan och tog därmed 
hem en dubbelseger den här helgen.– Bilen har gått jättebra och allt har varit perfekt, 
berömde Fredrik Eriksson. En veteran i sammanhanget är 69-årige Per-Erik Sköldin,
SMK Vingåker. Han och kartläsaren Lars Hellman utmanade de yngre i sin Volvo 
244 av 1981 års modell. Men det höll på att spricka – av flera anledningar...Vi hittade
Per-Erik i depån där han och Lars stod och smaskade på en hamburgare i godan ro.
Står ni här, ska inte ni åka DM-finalen? – Nä, vi har inga läsglasögon så vi kan inte läsa
resultatlistan och se var vi har hamnat, skämtade Per-Erik. Förresten har Lars ätit en stor hamburgare nu så han får inte 



Totalsegrarna Fredrik Eriksson  med Kekke Nordlund
I klass 4WD var dom 2 stycken och här kom Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson på en 2:a plats dom var 11,19 
sekunder efter. I C-förare Gr E var dom 8 stycken och här vann Johan Karlsson med Henrik Dahlgren dom var 36,41 
sekunder före GRATTIS till första uppklassnings poängen. På 2:a plats kom Jonna Olsson med Patrik Johansson 
Nyköping dom var 36,41 sekunder efter. Då va gimmersta sprinten över. Jonna har verkligen visat att hon är på G i 
skogen. Riktigt grymt kört i dag. Hon är så värd sin 2:a plats av åtta grupp E åkare!! Härligt och äntligen se dig på pal-
len. På en 5:e plats kom Kjell Hellman med Bo Gustavsson Björkvik dom var 1,21,33 minut efter. Här bröt Jimmy 
Kullander med Micke Widell på SS 2 efter en avåkning. Tyvärr gick de inge vidare med jettan i dag. De tog stopp 
ordentligt på SS2 bärarmsinfästningen släppt från karossen med fler fel som följd och de blir nog inge mer jetta åkande           
I A-B-förare Gr F/ VOC/ Gr N var dom 4 stycken och här åkte Kartläsaren John Bergqvist ned Jonas Sjöman Flen och 
dom blev 3:a och var 56,49 sekunder efter med då hade dom kört på en sten på SS 2 så ett framhjul satt löst. I C-förare 
Gr F/ VOC/ Gr N var dom 8 stycken och här kom Claes Claesson med Peter Fritz Björkvik på en 7:e plats dom var 
56,58 sekunder efter. På 8:e plats kom Kartläsaren Håkan Lundqvist med Niklas Landin Flen dom var 1,24,71 minut 
efter. I Appendix K var dom 2 stycken och här åkte Kartläsaren Lars Hellman med Per-Erik Sköldin Vingåker och dom 
vann klassen över Anders Jansson med Åke Andersson med 2,16,20 minut. I A-förare 2WD var dom 6 stycken och här 
vann Fredrik Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta dom vann med 22,92 sekunder GRATTIS. I B-förare 2WD 
var dom 11 stycken och här kom Niklas Solenö med Niklas Carlson på en 3:e plats dom var 4,58 sekund efter. På en 6:e 
plats kom Emil Carneling med Magnus Nilsson dom var 25,20 sekunder efter. På en 9:e plats kom Lars Lindros med 
Mikael Gustavsson dom var 2,37,12 minuter efter. I C-förare 2WD var dom 7 stycken och här kom Rasmus Carlson 
med Andreas Hultström Nyköping på en 4:e plats dom var 25,61 sekunder efter. På en 7:e plats kom Kartläsaren 
Tomas Johansson med Andreas Andersson Vingåker dom var 1,34,0 efter med då körde dom in i en höbal på SS 1 och 
tappade ca 40 sekunder.
Nu till DM-finalen i Std klassen dom var 10 stycken och här åkte Kartläsaren John Bergqvist med Jonas Sjöman Flen 
och dom bröt efter att dom tappat ett framhjul på slutet. I 2WD klassen var dom 13 stycken och här vann Fredrik 
Eriksson med Kristoffer Nordlund Gnesta med 9 sekunder GRATTIS. På en 8:e plats kom Niklas Solenö med Niklas 
Carlson dom var 18,70 sekunder efter. På 9:e plats kom Emil Carneling med Magnus Nilsson dom var 23,22 sekunder 
efter. På 11:e plats kom Kartläsaren Lars Hellman med Per-Erik Sköldin Vingåker dom var 24,54 sekunder efter. I 4WD 
var dom 2 stycken och här bröt Marcus Gerdåker med Mathias Johnsson och dom bröt med motorras. Här åkte Leif 
Carneling och Rickard Mossberg föråkare, och Rickard bröt på SS 1 när växellådan låste sig.

Gimmersta Rallysprint
Då var troligtvis sista tävlingen för året gjord och det vart DM tävlingen i Gimmersta.
Som var två tävlingar i en.
En ss på 9,6 km som skulle åkas 2 gånger där tiderna slogs ihop i ena tävlingen (Gimmersta Rallysprint), men sen var 
den bästa av dom tiderna ett kval åka till DM sprint finalen.
Vi fick träna sträckan två gånger innan, vi ändra inte mycket i noterna utan la till lite IN i vissa svängar för att få till bra 
linjer så vi kunde behålla en hög fart.
SS1:  Vart överraskade i dom första svängarna då det var grymt halt, men sen om det var fästet som vart bättre eller att 
däcken bak inte riktigt hade rätt temp i början är svårt att säga.
Men sträckan flöt på bra och våra IN i noterna vart riktigt bra så vi kändes oss nöjda.
Vi vann ss1 totalt med 13.1 sekunder till Patrik Larsson i Volvon och 13.6 för Holmgren i sin Mitsubishi.
SS2:  Började lite lugnare för att känna om fästet var lika mot första åket, men det var mycket bättre fäste,  Så vi åker på 
i ett bra tempo utan och ta några risker och två totalt slagna av Holmgren i Mitsubishin med 0,4 sekunder. Men vi var 
snabbaste 2wd med 7 sekunder till Antti.  Så den första av tävlingarna vann vi totalt med 13,2 sekunder till Holmgren, 
och närmaste 2wd var Robert Eriksson som distanserade vi med 21,7 sekunder!
Nu var det bara att ladda inför final åket, 12 stycken trimmade 2wd bilar gjorde upp om DM titeln och det var fokus till 
max på vägen ut till sträckan, vi brukar prata om allt mellan himmel och jord i normala fall men nu sa vi inte ett ord till 
varandra!
SS3: Fick till ett nästan perfekt åk utan några missar och vi vann finalen för 2wd med 9 sekunder till Robert Eriksson, 
och som grädde på moset så var vi även åter snabbast totalt på sträckan 2,2 sekunder för Holmgren.
Så en bättre avslutning på året är svårt att få till!

på sig overallen igen, skrattar Per-Erik.I samma ögonblick kommer tävlingsledaren Crister Nystrand springande och 
säger att de måste dra iväg snabbt om de ska hinna vara med i DM-finalen.Då blir det fart på gubbarna:– Fast jag kan 
inte åka fortare än jag redan har gjort, säger Per-Erik innan han drar iväg med en rivstart. Men där hade han fel. För 
Per-Erik körde en sekund snabbare i DM-finalen trots avsaknad av läsglasögon och hamburgare i magen ...



KUNGSÄNGSSPRINTEN NORRKÖPING 10 OKTOBER
Det var en deltävling i Östergötlands RS-serie och dom körde på Kråkvillan en sträcka på 1,8 km 3 gånger och alla tider 
räknades. Det kom 33 stycken. I B-förare VOC var dom 3 stycken och här kom Sven Karlsson med Tobias Lindgren 
Nyköping på en 3:e plats dom var 14 sekunder efter. I C-förare Gr E var dom 7 stycken och här kom Jimmy Kullander 
med Micke Widell på en 2:a plats dom var 3,4 sekunder efter. På en 3:e plats kom Jonna Olsson med Patrik Johans-
son Nyköping dom var 6,6 sekunder efter. 

JR MOTORSPORTPOKALEN TINGSTÄDE 10 OKTOBER
Det var DM för Gotland och det kom 43 stycken och dom hade 6 sträckor och här åkte Kartläsaren Tommy Ringbom 
med Henric Jacobsson Gotland föråkare.

ESKILSTUNAS SPRINTCUP ESKILSTUNA 10 OKTOBER
Det var finaltävlingen i Sprintcupen och dom hade 1 SS på 2,3 km som kördes 3 gånger. Det kom 93 stycken.  I A-förare 
2WD var dom 6 stycken och här åkte Kartläsaren Hampus Carlsson med Tomas ”Lången” Pettersson Grangärde och 
dom vann klassen med 2,8 sekunder GRATTIS och var 5:a totalt.
 Ämne: Rapport från Final Sprinten i Eskilstuna
Då var det dags för Hampus 2a rallytävling i Kartläsarstolen. Denna gång i Eskilstunas final tävling i Sprintcupen 
med Tomas "Lången" Pettersson i hans bakhjulsdriva Ford Escort av absolut värsta sorten. 3 omg var det och alla omg 
räknades. Hampus var lite spänd innan start, men efter omg 1 så var all nervositet bortblåst och ett enda stort leende. 
Efter omg 1 kollades motorn noggrant o de som befarades av röken från motorn var att Topplocks packningen hade 
gått. Men Tomas är inte den som är den inte, då byter vi packning då sa han. Vi har ju ca 60 min på oss till nästa omg. 
Det börjades skruvas ihärdigt av Tomas och han fixa de innan nästa omg med knapp marginal. Mycket imponerande! 
Omg 2 flöt på och bilen gick som vanligt igen och dom var snabbast i omg 2 av alla 2wd bilar.  Skönt att allt funka igen 
o inför omg 3 så var det full ladd. Väl i mål så vann dom klassen och blev 2a totalt av alla 2wd bilar. Stort tack Tomas 
för att du skjutsa Hampus idag. En lycklig kille i bilen hem. Nu ska fjädringen uppdateras till nästa helg av Öhlins och 
tävlingen Rikspokalen i Örebro som gäller. Då ska ja åka med Tomas. 
Tack för ordet
Från en mkt nöjd Rut putsare för dagen och Pappa till Hampus.   Christer Carlsson.
I B-förare 2WD var dom 12 stycken och här kom Emil Carneling med Mattias Klint på en 3:e plats dom var 15,6 
sekunder efter. I C-förare Gr N, VOC och Gr F var dom 21 stycken och här kom Kartläsaren Håkan Lundqvist med 
Niklas Landin Flen dom kom på 15:e plats och var 28,2 sekunder efter. På 17:e plats kom Kartläsaren Björn Olsson 
med Elisabet Petterson Fagersta dom var 33,1 sekunder efter. I A-B-C-förare Gr E var dom 21 stycken 3 A-förare, 2 B-
förare och 13 C-förare på en 3:e plats kom Rickard Mossberg med Lisa Mossberg dom var 6,2 sekunder efter. På 8:e 
plats kom Johan Karlsson med Karin Jonsson och dom var 20,2 sekunder efter och bland C-förarna blev dom 4:a och 
var 6,8 sekunder efter.
Slutställning sprintcupen 4WD.
1. Jakob Thunström Björkviks MC Mitsubishi  88
20. Markus Gerdåker KMK  Subaru Impreza 10
A 2WD.
1. Anders Eriksson MK Rimo  Opel Corsa  91
12. Fredrik Eriksson KMK  VW Golf   18
A-B Gr N, VOC, Gr F
1. Christian Granfors Kolsva MS  Suzuki GTI  97
9. Joel Bergqvist KMK  Volvo 940  22
29. Emil  Carlsson KMK  Suzuki GTI   2
B 2WD
1. Mattias Hallberg Haninge MK  Volvo 940  92
12. Emil Carneling KMK  BMW 325  20
18. Mikael Gustavsson KMK  Volvo 240  12
24. Niklas Solenö KMK  VW Golf   8
A-B-C Gr E
1. Hampus Böe Filipstads MC Opel Vectra  100
8. Rickard Mossberg KMK  VW Golf  36
10. Johan Karlsson KMK  VW Golf  22
12. Jimmy Kullander KMK  VW Jetta  16
17. Kjell Hellman KMK  VW Golf  10
27. Jonna Olsson KMK  VW Golf   4



ALLAN WIDENS MINNE FJÄEDHUNDA 17 OKTOBER
Det var en sprint där dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tiden räknades och det kom 81 stycken. I C-förare Gr E 
var dom 5 stycken och här kom Jonna Olsson med Susanne Rosen på en 4:e plats dom var 6,4 sekunder efter.
En händelserik dag!! men en riktigt grymt bra jobb från högerstolen. En växlingsmiss på SS2 skapa ett tvärstopp .... jaja 
och SS3 efter lång väntan så hade jag tappat focus och huvudet va inte riktigt med så såg till och komma lugnt i mål! 
Vi slutar på 4:e plats i dag och ja ser på de ljusa delarna i årets utveckling och goffen fick äta halm i dag! Tack för i dag 
Susanne Rosén du gjorde riktigt bra i från dig i högerstolen och ja vi åker hem glad och nöjda över dagen 😀 .

RIKSPOKALEN ÖREBRO 17 OKTOBER
Det var finaltävlingen i 1300 rally cup och VOC-serien och några andra cuper. Det kom 
220 startande och dom hade 3 sträckor. I 1300 Rally cupen var dom 15 stycken och här 
vann Kartläsaren Magnus Nilsson med Jan – Erik Eriksson Ludvika klassen med 3,2 
sekunder och vann cupen totalt GRATTIS.
På en 5:e plats kom Thobias Wahlström med Magnus Johansson och dom var 32,9 
sekunder efter. På en 12:e plats kom Emil Carlsson med Tobias Abrahamsson och dom 
var 8,41,3 minuter efter och då har dom fått 1,50 transport prickar också, men dom blev 2:a 
totalt i 1300 Rallycup!

I klass 8 H1 – 75 var dom 15 stycken och här kom Gunnar Fredriksson med Valter Olofsson
 Skepptuna på en 2:a plats dom var 0,6 sekund efter. I B-förare VOC var dom 22 stycken och
 här kom Per Allo med Kristoffer Gustavsson på en 8:e plats dom var 18,1 sekunder efter.  
I A-förare 2 WD var dom 27 stycken och här kom Kartläsaren Christer Carlsson med 
Tomas ”Lången” Pettersson Grangärde på en 6:e plats och dom var 27 sekunder efter men 
då har dom snurrat i målsvängen på SS 1 och tappat ca 10 sekunder och dom blev 11:a totalt. Driver:Tomas Lången 
Pettersson 
 Slutställning 1300 Rallycupen där 24 stycken åkte.
1. Jan – Erik Eriksson  Ludvika MS  Suzuki MK 2  258,03
2. Emil Carlsson KMK  Suzuki MK 2  241,36
6. Thobias Wahlström KMK  Suzuki MK 2  166,66
23. Kristoffer Gustavsson KMK  Suzuki MK 1     15,00

KUMLASPRINTEN STENKULLA 17 OKTOBER
Det var sista deltävlingen i AN-Trofen och det kom 35 stycken och dom körde 1 sträcka 3 gånger och bästa tid räknades och i 
Grupp F var dom 7 stycken och här kom Kartläsaren Tommy Ringbom med Henric Jacobsson Gotland på en 7:e plats dom var 
4,3 sekunder efter.

HIGH CHAPARAL KULLTORP 24 OKTOBER
Det var final i SSRC och det kom 65 stycken och dom hade 5 sträckor. I
 A-förare 2WD var dom 24 stycken och här åkte Kartläsaren Daniel Mörn 
Edorsson med Pierre Fransson Vimmerby och dom bröt på SS 3 med 
motorproblem.
Dagen har väl inte varit vad vi väntat. Fick bryta med Motor problem 
innan ss4. Men vet ni! Jag har södra Sveriges bästa co- driver! Daniel Mörn 
Edorsson fick pris idag som årets co-driver i ssrc! Grattis...

HJERPES MASKINCENTRA NORRKÖPING 24 OKTOBER
Det var final i Östergötlands RS-serie och det kom 61 stycken och dom hade 3 sträckor. I 
C-förare 2WD var dom 9 stycken och här kom Rasmus Carlson med Lars Carlsson på en 
3:e plats dom var 32,7 sekunder efter.  I C-förare VOC och Gr N var dom 10 stycken och 
här kom Claes Claesson med Lukas Karlsson på en 5:e plats dom var 14,6 sekunder efter. 
I C-förare Gr E var dom 9 stycken och här kom Jimmy Kullander med Kjell Hellman på 
en 6:e plats dom var 16 sekunder efter.

NATTKRÖKEN FAGERSTA 24 OKTOBER
Det var finaltävlingen i 7-klubbars serien och dom hade 5 sträckor och det kom 95 startande. I A-förare 2WD var dom 15 stycken 
och här åkte Kartläsaren Niklas Carlsson med Ola Axelsson Västerås och dom blev 10:a och var ca 48 minuter efter men då tap-
pade dom ca 47,5 minuter på SS 5. Här åkte Kartläsaren Niklas Solenö med Johan Eriksson Ludvika och dom bröt på SS 1 med 
växellådsras. I Gr E var dom 18 stycken och här kom Jonna Olsson med Jonas Eriksson och dom blev 11:a och var 2,14,1 minut 
efter och bland C-förarna kom Jonna på 6:e plats och var 2,06,5 minut efter.
 Mörkerkörning utan extra ljus testat på samma sträcka som SS1 men så sjukt sönderkörd men vi ladda ända, så fränt. De har hänt 
ännu mer i körningen och de känns och märks, så nöjd. Slutar 6 av 11 C förare och 11 totalt i klassen i dag av 18 förare!Vi har 
laddat satan och mycke i körningen har släppt ännu mer i dag, bara jobba vidare! Bra flyt, hittat bilen mer och nu är de fin skjuster-
ingar så nästa år . Stort tack till kartläsaren, de funka klockrent från första SS i dag ! Super nöjd tjej åker hemåt i mörkret Jonna.



MARKNADSNATTA SKÄNNINGE 31 OKTOBER
Det var finaltävlingen i Svenska Rally cupen och det kom 156 startande och dom hade 5 sträckor. I A-förare 2WD var 
dom 25 stycken och här åkte Kartläsaren Niklas Carlson med Ola Axelsson Västerås och dom bröt på SS 4 efter en 
avåkning. I C-förare Gr E var dom 15 stycken och här åkte Kartläsaren Jonna Olsson med Ellen Phersson VÖMK och 
dom kom på en 13:e plats och var 13,44,6 minuter efter med då tappade dom ca 10 minuter på SS 2 efter en avåkning 
plus att dom har fått 40 transport prickar.
NOVEMBERSKÖLDEN NÄSSJÖ 1 NOVEMBER
Det var finaltävlingen i Bilsport Rally Cup och det kom 150 stycken och dom hade 4 sträckor. I C-förare Gr E var dom 
22 stycken och här kom Jonna Olsson med Patrik Johansson Nyköping på en 13: plats och var 1,32,1 minuter efter.
Service efter två sträckor. SS1 va bland de jäkligaste jag varit med om, den bjöd tyvärr på en krasch med sidläggning 
men snabbt tillbaka på hjulen så gasa vi vidare. En riktigt tuff och svår sträcka men vi kom ju i mål  Nu väntar de två 
sista ss så nu får de bära eller brista de e kul med rally

Nyheter 
HEM / NY REG-SKYLT FÖR HOMOLOGERADE RALLYBILAR 
Ny reg-skylt för homologerade Rallybilar 
2015-10-09 14:12
Rally 
•	 Uppdaterad:	2015-10-09	14:32
Nu är det dags, Transportstyrelsen har gjort klart att från årsskiftet 2015/2016 kommer en ny Registreringsskylt att 
börja användas på alla tävlingsfordon.
Det blir en orange skylt i måtten 300x110 mm, som kommer att kosta 90 kr/st.
Obs! Detta gäller INTE standardrallybilar, utan bara alla homologerade rallybilar.
Läs hela meddelandet från Transportstyrelsen.
De, Transportstyrelsen, vi också ha hjälp att meddela alla som har sina homologerade tävlingsfordon avställda, att 
avregistera dessa om de INTE skall tas i trafik igen, för att undvika onödig kostnad avseende nya skyltar.
(detta står utförligt mm i ovan nämda dokument) 
Skribent: Crister Nystrand 

 HALLÅ DÄR…
KMK:s Ulf Pettersson, 47 år, som för två år sedan köpte Petter Solbergs tidigare rallybil, en Ford Focus WRC, som 
gått sönder oftare än hållit på tävlingar.
Hur stort är ditt tålamod?
Bevisligen stort. På gränsen till extremt. Men att skruva och meka tillhör vardagen för alla rallyåkare.
Bilen var en stor investering men den blev inte som du hoppades.
Trots att motorn var nyrenoverad när jag köpte den för två år sedan började problemen direkt. Först var det turbon 
som gick sönder, sedan sprack blocket och så blev bilen stående i åtta månader. Det är inte lätt att få tag på reservdelar 
här hemma, utan jag får jaga i England. I år hade jag tänkt köra hela SM-serien, men tvingades hyra in en Skoda till 
premiären i Sandviken.
Och hur har det gått?
Jag blev sexa i just Sandviken. Sedan var Forden klar till andra tävlingen i Östersund. Då bröt jag när kylningen till 
turbon gick sönder. Av de fem tävlingarna med WRC-bilen har jag kommit i mål i två. Senast i Uppsala fick vi en 
kanonstart och låg svinbra till, men tvingades bryta redan efter halva första sträckan med trasig topplockspackning. 

Slutställning i 7-klubbars serien B-förare 2WD där 43 stycken tog poäng.
1. Joakim Lindell Almunge MK Volvo 240  97
16. Niklas Solenö KMK  VW Golf  20
C-förare VOC och Gr N där 37 stycken tog poäng.
1. Magnus Alarik Örsundsbro MK Volvo 940  96
20. Claes Claesson KMK  Volvo 240  14
Gr E A-B-C-förare där 41 stycken tog poäng.
1. Jimmy Kullander KMK  VW Jetta  115
4. Jonna Olsson KMK  VW Golf  48
22. Johan Karlsson KMK  VW Golf  14
33. Kjell Hellman KMK  VW Golf  6
Tjejcupen där 8 stycken tog poäng.
1. Jessica Larsson Rasbo MK  Volvo 940  49
2. Jonna Olsson KMK  VW Golf  42



HALLÅ DÄR…
Jonna Olsson som har dragit igång en satsning för att få fler tjejer till motorsporten. FINNS DET NÅGRA MOTORIN-
TRESSERADE TJEJER?
Om det gör. När vi hade vår prova på-dag på Trollåsen i augusti kom
 det 51 tjejer. Och senare i september hade vi en liknande dag på Valla
kartingbana och då kom det 13 tjejer, så det har blivit en succé tycker jag.
Är det några som har fortsatt efter de här prova på dagarna?
Minst åtta tjejer har tagit licens, antingen som kartläsare eller för att 
köra folkrace. Ni har även fått annan uppmärksamhet?
Ja det har vi fått. Svenska bilsportförbundet har hört av sig och tycker 
det har varit ett jättebra initiativ och de har uppmuntrat oss till vidare 
satsningar även nästa år. Är hemligheten att ni bara har varit tjejer på 
plats? Ja det tror jag faktiskt. Då slipper tjejerna en massa kommentarer
 och får möjlighet att ställa frågor som de kanske inte hade vågat ställa 
annars. De kan slappna av och slippa den värsta prestationsångesten.
Vad händer nästa år?
KMK kommer att fortsätta satsa på tjejer, redan i år är det några som åkt med mig som kartläsare på mindre tävlingar. 
Sedan vet jag att flera kommer att köra i Krutcupen för att sedan förhoppningsvis gå vidare till folkrace och till slut 
kanske även rally. 

Svenska Rally Cupen Winter Edition
» 30/01-16: Skogsrundan AD Bildelar Ludvika. 
Arrangör: Ludvika MS.
» 20/02-16: Engh Mek Rallyt Dan Anderssons Minne.
Arrangör: Grangärde RRC.
» 12/03-16: LBC Ruschen.
Arrangör: Lima MS.                        Se hemsidan på Ericsson Motorsport.
Komplett cupkalender Svenska RallyCupen 2016:
14/5 T-Turen,  (Motala).
4/6 Rally Karlstad,  (Karlstad).
2/7 Gästabudstrofén , (Nyköping).
30/7 Kullingtrofen,  (Herrljunga).
27/8 Gruvrundan,  (Åtvidaberg).
17/9 Kolsvarundan,  (Köping).
29/10 Marknadsnatta,  (Skänninge). Team Jonas Österberg

KRUTCUPEN KARLSTAD 31 OKTOBER
Ni som åker Krutcupen vill ni att jag ska skriva om er som åker kan ni väll skicka över lite när ni åker för i resultatlistan 
finns det inge klubbtillhörighet så det är svårt att veta vad ni heter ELLER SÅ SKICKA ÖVER ETT MAIL TILL MIG 
VAD NI KALLAR ER SÅ KAN JAG SKRIVA  NÅGOT.

Så nu är det bara att skruva ned igen, jag börjar bli van.
Men är det inte dags att sälja bilen nu?
Jag har den faktiskt till försäljning, men det är inte så lätt att bli av med en bil man vill ha 900 000 kronor för.
Vad har du för planer för 2016?
Jag har inte bestämt om det blir en satsning på SM-serien. Det är dyrt. Har jag bilen kvar kanske det blir någon mindre 
serie med endagstävlingar.



NI SOM FLYTTAR
Kom ihåg att lämna er nya adress till klubben när ni flyttar adressen är Katrineholms Motorklubb Eriksbergs-
vägen 4  641 32 Katrineholm Tele 0730 - 818384. Finns även fax med samma nummer. Eller E-post: info@
kmk.nu
MÅNADSMÖTEN
Månadsmöten hålls andra måndagen i månaden utom i juli klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 Katrineholm.
ARBETSGRUPP KARTING
Gokart sektionen månadsmöten hålls första söndagen i månaden utom i juli klockan 18.00 vid Gokartbanan 
i Valla.
DAM/TJEJ SEKTIONEN
Första onsdagen i månaden har vi i klubblokalen till förfogande på Eriksbergsvägen 4 Katrineholm. Idéer på 
vad vi ska göra. Konkatperson är Jonna Olsson  mobil 072-7258889.
INTERNET
Nu har tekniken hunnit ifatt oss. Kika in på Internet och titta på KMK:s hemsida under adress:
http://www.kmk.nu .
Även en ”Facebook -sida”.
www.facebook.com/katrineholms.motorklubb 
MOTORHISTORIKERNA
De har sitt månadsmöten första tisdagen i varje månad klockan 19.00 på Eriksbergsvägen 4 i Katrineholm.
LÖSENORD TILL MEDLEMSFORUM PÅ HEMSIDAN ÄR
1924

NÄSTA NUMMER KOMMER I  APRIL

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

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

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

Mindre storlekar tas hem på beställning.

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

Så passa på vid nästa månadsmöte.

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

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

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

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


