Svartnäs Speedcross
Ny helg med ny tävling på en ny bana! Roligt, speciellt med tanke på det fina väder som
var i lördags. Strålande sol och lagom kallt. Arrangören Lingheds SSK hade dock inte tur
med väderleken i mitten av förra veckan då det var varmt och regnade. Detta fick till
följd att stora delar av den snö man hade på banan försvann men med ett jättearbete så
hade man återställt banan till i lördags och den var helt OK med tanke på
omständigheterna.
Själv hade jag som vanligt ”laddat” i veckan med lite vistelse i garaget för överseende av
maskinen? Kan inte säga att jag haft speciellt mycket tur med materialet denna säsong
och jag hoppas verkligen inte att det beror på ”skit bakom spakarna”…;-)
Tävlingen kördes som Speedcross vilket innebar tre kvalheat för varje förare där man
lade samman samtliga placeringssiffror för att sedan dela in förare i A, B och C final.
Heat 1:
Tog starten och körde ganska kontrollerat mot en första heatseger och premien i form av
en falukorv(!). Det bästa var att maskinen kändes riktigt bra och körningen likaså. Jag
tror att det där träningspasset jag hade i Hunflen för ett par veckor sedan gjorde en hel del
till självförtroendet då jag ensam kunde öva på lite hopp under en hel kväll. Åkningen
blir både snällare mot maskinen och mot kroppen.
Heat 2:
Även i detta heat så lyckade jag knipa segern så nu gällde det att knyta ihop det hela i det
sista kvalet! Ytterligare en falukorv att ta med hem. Jag som inte ätit sådan sedan…, ja
länge sedan är det i alla fall? Provar kanske igen till veckan.
Heat 3:
Blev inlottad på en startplats med lite väl mycket is. Var bra med i reaktionen i starten
men spann sedan bort mig och kom ut som femma. Jagade ikapp föraren framför,
passerade denne, och arbetade mig ikapp näste man. I en nerförsbacke, in mot en
högerkurva, så såg jag att han satsade på att ligga uppe på vallen genom kurvan och
genast tänkte jag att jag skulle attackera på insidan istället. Inte bra visade det sig
eftersom ytterskidan fastnade i en iskant och jag ramlade av skotern. Innan jag var iväg
hade alla passerat så det blev en förarglig 8:e plats. Sammantaget innebar det att jag
endast nådde C- finalen. Efteråt visade det sig att hade jag bara varit lite ”kall” och nöjt
mig med en fjärdeplats så hade jag gått direkt till A- finalen. Men efter den starten (med
en massa is…) så var man skapligt arg/adrenalinladdad vilket innebar att jag bara ville
framåt vilket jag hoppas jag har nytta av framöver.
Final
Åtta förare på startlinjen och de två främsta går vidare upp i finalstegen (Runner Up). Då
starterna fungerat mycket bra under dagen (frånsett fästet i förra heatet) så valde jag att
satsa allt på ett kort och ta ett okört innerspår detta heat. Kom iväg först men hade en
fight med en Ski- Doo förare i några kurvor innan vi kommer till den kurva där jag gjorde
bort mig i föregående heat. Full gas in mot högerkurvan med den andre föraren snett
bakom till vänster men jag ledde med en halv skoter. Då händer det som inte fick hända:
en skida glider över vallen vilket får till följd att jag inte klarar av att hålla linjen i kurvan
utan åker över på fel sida av vallen. Tappas naturligtvis en massa placeringar men kör

upp mig till en fjärdeplats. Räcker inte speciellt långt då det endast var två förare som
gick vidare? RIKTIGT besviken efter heatet!
Sammanfattningsvis kanske jag ska vara lite nöjd ändå då körningen hela tiden tar
skapliga kliv framåt. Nu känner jag att jag definitivt har tempot i kroppen att kunna vara
med och slåss om pallplatserna bara jag lyckas sortera bort de där enkla misstagen som
blir så ödesdigra. Rutin kallas det visst…
Nu på lördag är det dags för det sista SM kvalet i Strömsund och ser jag till att hålla mig
på banan och får till körningen som i lördagens två första heat så hoppas jag att det kan
räck till SM finalen senare i vår.
Glöm nu inte att boka in skotertävlingen som kommer att köras på Dalatravet onsdagen
den 8:e mars med insläpp från kl. 17.00. Det kommer att bli en riktig höjdare med färske
världsmästaren Peter Ericson i tuffa fighter med Janne Tapio och de övriga svenska
toppförarna i PRO 600! Får inte missas…

Jag måste även passa på att tacka alla som hjälper mig på alla sätt och vis:
Föräldrar och svärföräldrar (skjuts, mek, barnvakt, mm, mm, mm), Skoterbutiken
(Här finns allt), Säters Cykel & Motor (Behövs fler handlare?), Centry (Kvalitetsgrejor
till superpris!), Sinisalo (Superkläder!), Effect Fitness Center (Borlänges bästa
träningsanläggning!), Cykelcentrum (Sveriges bästa cykelbutik?), Paintballparken
(Kom och få en adrenalinkick!), Johan Petersson (hur skulle mina dämpare fungera
annars?)

