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SM ÄVENTYR 1 

 

Vårt äventyr började hemma i köket hos Johannes onsdagsnatten, 1 feb ca kl 23.30, där vi 

färdigställde våra nya teamjackor. 

Färden norrut började ca 00.30 med ett stopp i Ljungby där vi sammanstrålade med Johan ”Kalle” 

Green med team. 

På morgonen landade vi i ett kallt Likenäs i norra Värmland där vi hyrt en teststräcka för att känna på 

bilarna och underlaget. Testet gick perfekt så vi lämnade nöjda och glada för vidare färd till Dalarna 

och Lima. 

Bilarna tvättades av och ställdes i garage medan vi anmälde oss till tävlingen. 

Fredag morgon kl 07.00 påbörjades reccen i -17 grader. Vi hade en lånebil i form av en VW Polo, dock 

ingen R5 vilket hade varit betydligt trevligare. 

Vilket vinterlandskap!!! Mycket snö och höga vallar, vägarna var vattnade och bestod av ren blåis. 

Reccen tog i stort sätt hela dagen. Emil och Kenny kollade över bilen och besiktigade denna inför 

tävlingen. Efter en lång dag var det gott med en husmansbuffé på restaurang Sixten (Jernberg). 

4/2, tävlingsdag: Starttid 09.39. 8 min transport sen var det tid. 

SS1 (29,5 km!): Bra start med ett bra tempo tills vi kom ca 18 km in på sträckan. STOPP. Startade 

några bilar framför oss blockerade vägen. Resten av sträckan fick vi rulla igenom. Idealtid och ingen 

att jämföra med! Delad 24:e tid i klassen. Service och när vi skall lämna trampar vi bromsen i botten, 

luftning och 2 min för sent ut. Detta glömdes nog bort då vi inte fick tidstillägg. 

SS2 (32,5 km!!!): Bra flyt men med lite osäkerhet med bromsarna tills ca 5 km kvar då Johannes 

säger: ”bil bakom”, ridå ner!!! Bara att släppa förbi och sedan försöka ta sig till målet i all snörök. 

32:e tid i på sträckan och 28: i klassen. 

SS3 (16,3km): Tävlingens kortaste sträcka. Lite låga efter vi blivit ikapp åkta på föregående sträcka. 

34:e tid på sträckan och fortfarande 28:a i klassen. Service. 

SS4 (17,7km) Vi kör igenom och har 24:e tid på sträckan och ligger nu 27:a i klassen. 

SS5 (24,5km) Vi kör igenom och kommer fram till att vi bara skall ta oss runt utan att göra några 

dumheter. 25:e tid på sträckan och 22:a i totalen. Service och allmän genomgång samt montering av 

extraljusen. 

SS6 (18km) Vi skall i mål, sträckan körs i skymningen. Fantastisk mycket folk i skogen och en riktig 

serpentinväg in mot mål. VI KLARADE DET! 26:e tid i klassen och slutligen 21:a i klassen. 

Ett av våra mål uppfylldes, vi fick SM-poäng med hem om än bara 1 !!! Med facit i hand skulle vi valt 

lite smalare däck med längre utstick men det är lätt att vara efterklok. 

 



Nu skall vi vidare mot Falköping och Rally-sprinten på SM-veckan. Under veckan fick vi veta att  

vintern lämnat Västergötland och att sprinten skulle köras på grus. Bort till Robin i Michelin lastbilen 

och lägga om däck innan färden påbörjades. Vi anlände till vår LILLA stuga vid midnatt och efter 

några timmars sömn åkte vi till Falköpings Motorstadio. Arrangörerna hade gjort ett kanonjobb som 

vattnat och saltat då kylan och vintern kommit på ett ovälkommet sätt. Direkt efter vår ankomst 

började det att snöa ymnigt. 

Inga glada miner och vi pratade faktiskt om att vi struntar i detta och kör hem men Johannes tyckte 

ändå att ”vi kan väl köra de två kvalheaten sedan är vi ju ändå utslagna”! 

Sagt och gjort, kvalheat 1.  

Otroligt halt men kändes helt ok, 12:e tid totalt och 5:e i 2wd. Är detta sant? Nu blev vi taggade och 

sugna på att köra kval 2. 

Kvalheat 2: Nu har det blivit lite spår och inte så halt. 9:e tid totalt och 2:a i klassen delad tid med 

Daniel Röjsel. Inte blev det sämre när Johan ”Kalle” Green hade bästa kvaltid!! 

Glada miner i det ”blå gänget”!! Nu börjar det bli lite nervöst, vi är vidare med en 3:e tid och 

tankarna på att åka hem har försvunnit helt. Telefonerna går varma, familj, vänner och bekanta 

skriver och lyckönskar inför finalåken. Vi själva följer tävlingen på SVT play!! 

Finalheat 1: Vi går ut som 9:e bil och kan dra fördel av detta då banan skrapats i pausen. Känns 

mycket bra. 12:e tid totalt och 4:e i 2wd. 2,2 sek upp till guldet och 0,1 sek till bronset!!!! 

Nu gäller det!!! Jag får in Johannes i bilen och vi rullar fram till start tidigare än vi hade behövt, allt 

för att han skall hålla nerverna i styr. Vi pratar om allt utom rally. 

Finalheat 2: Samma startposition, allt flyter på perfekt tills vi närmar oss sista hårnålen, på väg fram 

säger jag till Johannes ”inga jävla dumheter nu”! Vad händer, vi driver ut ur spåren och segar oss mot 

målet. Jag ser på klockan att vi bättrat oss men räcker det? Tittar i mobilen och skriker till Johannes 

”vi har minst brons”!!! Samtidigt som vi ser att de vinkar iväg Hampus Jakobsson från målplatsen. 

Lite svårt att förstå men vi har en bronsplats, vi blir tillsagda av SVT att gå ur bilen och ställa oss vid 

startplatsen. Daniel Röjsel och Johan Green går snart i mål och vi tittar i mobilen. Spännande!!! 

Vi tar BRONSET, Röjsel vinner 3,3 sek före oss och Johan Green silvret 1,3 före oss. Bakåt var det 

närmre 0,3 tillgodo på Hampus Jakobsson. 

Att vi skulle vara på pallen fanns inte på kartan!! Johannes har blivit ”sprintkung”. 

Lite tungt på lördagskvällen men vilken helg det blev!! 

Ett STORT TACK till Emil och Kenny som fick skruva i sträng kyla och snöfall, utan er hade det inte 

funkat!! 

 

 

Vid tangentbordet 

 


