SM deltävling # 2 i kiruna
I helgen var det dags för årets längsta resa då den andra SM deltävlingen avgjordes i Kiruna.
Jag och Mac Liljenberg hade kommit överrens om att samåka då vi är de förare som kommer
längst söderifrån. Mac kom upp till Pusselbo på torsdag kväll så att vi kunde packa klart hans
”jätte-Sprinter” och komma iväg kl. 05:00 på fredag morgon. Strålande sol och massor med
varmgrader långt upp i Lappland gjorde resan relativt enkel och vi kom fram till hotellet i
Kiruna runt 19:00. Snabbt på med lite löparkläder och så körde jag ett halvtimmes
intervallpass på löpbandet på hotellets gym för att ”skaka ur” lite av segheten man drar på sig
efter en massa timmar i bussen. Mac passade på att köra lite på gymmet och stretchade ut
ryggen som han haft problem med under en vecka. Vi ”åldringar” måste med alla medel
försöka hålla igång kroppen…;-)! Efter träningen var det bara att stoppa i lite mat och störta i
säng för att ladda för lördagens tävling.
Lördagen bjöd på ganska fint väder på förmiddagen även om det stundtals blåste ganska hårt
över det platta landskapet runt Kiruna. Banan var ganska kort med, vad det verkade, relativt få
omkörningsmöjligheter. Det såg dock ut att vara ganska gott om snö på banan så det skulle
förmodligen kunna bli gropigt och jobbigt. Bra!
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Träningen kändes ganska ok körmässigt förutom att Lynxen verkade gå lite ”fett” så innan
första kvalheatet bestyckade vi ner förgasarna lite och genast blev det bättre gassvar. I dagens
första kvalheat fick jag på en hyfsad start och kom ut ur första kurvan som femma men efter
tre kurvor var jag uppe på andra plats. Magnus Renström, Gargnäs, hade dock ryckt åt sig en
liten lucka som vi höll relativt konstant under hela heatet förutom på slutet då jag närmade
mig en del. Jag valde dock att åka på säkerhet och åkte i mål på just en andraplats vilket
kändes som en skön start på dagen. Andra kvalheatet gjorde jag en skitdålig start efter att ha
stått på en isfläck i starten och sedan varit riktigt nära att vurpa på startrakan efter att ha
krokat ihop med en annan förare. Jag körde dock relativt snabbt upp mig till en femteplats
men lyckades då vurpa i ett whoopies parti och det tog ganska lång tid tills det att jag fått upp
skotern på skidorna igen. Väl ute på banan igen så hamnade Emil Molander direkt efter mig
och då jag trodde att han var på väg att varva mig släppte jag snabbt förbi honom för att sedan
åka i mål på en 15:e plats. Dumt beslut skulle det visa sig… Emil, jag och en norrman
hamnade på en delad tiondeplats efter de avklarade kvalen och det är just tio förare som är
direktkvalificerade för A-finalen. Det blev en hel del diskussioner om vem som skulle vara
just direktkvalificerad och vilka två som skulle få lov att köra sista chansen. Till slut stod det
klart att det var jag och norrmannen som skulle få lov att köra om de sista finalplatserna (sex
stycken) i Sista-Chansen. Dj#¤gt förbannad på mig själv över den klantiga vurpan klädde jag
på mig, värmde upp och ställde upp på startlinjen. Taggad till 1000! Väl på startlinjen hände
det sedan ingenting. Vi väntade och väntade och startfunktionärerna bara hänvisade att de höll
på med något i sekretariatet vilket gjorde att de inte kunde släppa starten ännu. Till slut kom
de fram till mig och talade om att jag inte skulle köra detta heat utan det var Molander som
skulle ta min plats då jag hade en bättre topp placering i och med andraplatsen i det första
kvalheatet. Nya regler för i år då det tidigare varit inbördes placeringar i det sista kvalheatet
som avgjort placeringar om man står på samma poäng. Lättad körde jag av startplattan och
började istället fokusera på finalen på eftermiddagen.
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När det var finaldags fick jag såklart välja startspår som tionde förare och det var väl inga spår
kvar direkt som jag skulle valt om jag kommit fram tidigare. Jag gjorde åter en ganska dålig
start men lyckades tråckla mig förbi en massa förare i första kurvan och kom iväg som sjunde
man. Ganska snabbt kom jag upp på en femteplats men där ”fastnade” jag bakom Emil
Sundvisson från Åsarna. Jag jagade och jagade och Emil verkade bli tröttare och tröttare då
det blev fler och fler snedkast över knölarna. Bakom mig jagade samtidigt Jeff Öijer från
Mora och det var otroligt frustrerande att inte komma om Emil. Jag var ganska nära att lyckas
ta mig förbi några gånger på det sista varvet men jag slutade på en femteplats vilket ändå får
ses som ett rejält fall framåt efter misslyckandet i Lima för ett par veckor sedan. Vann gjorde
Mac så det var två ganska nöjda ”gamlingar” som lastade allt i Sprintern, satte pappa bakom
ratten och började den 120 mil långa resan hemåt. Tolv timmar och ett antal förarbyten senare
rullade vi in på Pusselbovägen igen, klockan visade 04:30. Vi lastade ur mina grejor och Mac
fortsatte sedan hem till Surahammar och en välförtjänt vila. Det var inga problem att somna
ovaggad… Tack för timmarna bakom ratten pappa!
I förrgår blev det ett löppass med stavar och barnen bakom i ett rep på varsin bob. Vi sprang
på skoterspår upp på ett berg och sedan kunde de ta sina bobar nedför vilket alltid är
uppskattat. Även jag uppskattar det hela då det är ett bra fyspass. Barn är bra till mycket!
Igår lastade vi barnens lilla skoter och åkte ner till min ”träningsbana” där de fick köra runt i
hopp och whoopiesar. Gissa om det var omtyckt? Erik är mer vild än tam just nu när han
kommer på ett motorfordon. Undrar var det kommer ifrån? För ett år sedan var han mera rädd
än morsk när han skulle testa men nu är han helt inställd på att han ska köra Knatteracet som
kommer att ordnas vid SM finalen i Östersund i april. Vi får se hur det blir med det…
Nu väntar en helg med enbart träning och sedan är det dags för SM # 3 i Bruksvallarna den
19:e mars. Just nu ligger jag tia i SM-tabellen men det är ganska jämnt och relativt få poäng
upp till pallen. Det återstår ändå två deltävlingar, i Bruksvallarna samt Älvsbyn och dessutom
kommer finalen i Östersund att bestå av tre finalheat där varje heat ger poäng till
sammanställningen. Det innebär att vi inte ens kommit halvvägs in i SM ännu…
Sköt om er så hörs vi av!
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