Säsongen 2009
Nu är det väl läge för en sammanfattning av säsongen som gått nu när solen värmer och snön
snart försvunnit från skotercrossbanorna. Jag ska börja med att kort berätta hur de sista
helgernas tävlingar gått för min del.
Det började med en härlig vecka i Vemdalen med familjen som var fylld av friåkning på
fjället, bobåkning med barnen och en del skruvande på skotern. Fredagen den 3:e april tog jag
och pappa bussen ut till Sundsvall där vi mötte upp Leif och Alexander (”Berglundsbröderna”
från Bollnäs) för samåkning till Överkalix och SM finalen i backe. Skulle ju försvara ett guld
från fjolåret…

Härlig friåkning i Vemdalen!

Överkalix bjöd på en ganska rolig bana och de tre kvalheaten resulterade i två heatsegrar och
en andraplats. Med dessa resultat var jag kvaltvåa totalt efter min teamkamrat Alexander som
radade upp tre raka heatsegrar. Otroligt bra kört Alex! I semifinalen blev det sedan lite väl
hård kamp in i första kurvan vilket gjorde att jag inte blev bättre än trea och var tvungen att
åka sista chansen för att ta mig till finalen. Jag lyckades i alla fall ta andraplatsen i just sista
chansen och knep därmed den sista finalplatsen i Pro Stock. Det var nu det gällde… Sex
förare på linjen som skulle göra upp om medaljerna och jag visste att starterna fungerat riktigt
bra hela dagen så jag valde ett innerspår på startlinjen. Jag vet inte om jag var totalt
överfokuserad eller vad som hände men jag fick hur som helst totalt ”hjärnsläpp” när starten
gick! Proceduren vara att startern pekade med startflaggan över fältet för att se att alla var
redo och sänkte sedan flaggan varefter startljusen slocknade inom fem sekunder. Gissa vad
Karlsson gör då? Jo, när startern sänker flaggan mot benet håller jag kvar ”stirrblicken” på
honom och tittar inte ens åt startljuset!! Tror ni att det blev en start jag är nöjd med?
Förmodligen ”karriärens” sämsta då jag åker när jag hör/ser att det andra åker… Jag måste
ändå passa på att berömma Arcticen igen då jag ändå var hyfsat med in i första kurvan men
det fattades några decimeter för att jag skulle kunna ha koll på förarna utanför mig och jag
kommer ut som fyra.

Bästa skoter och MC handlaren du hittar!
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Kvalitetsverktyg, oljor etc.
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Snygga, och sköna kvalitetskläder
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070-677 14 81
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Vill Du komma i Ditt livs form?
Detta är stället för Dig!
0243-21 67 00

Landets bästa cykel- & skidhandlare!
0243-136 47

Varje gång Ni behöver något tvättat!
0243-23 10 17

Det blev även placeringen i mål så helgen slutade med ungefär 105 mils funderande/surande
över vad jag höll på med i starten. Jag skulle ge nästan vad som helst för att få köra om det
sista heatet då jag vet att farten definitivt fanns för att kunna försvara fjolårsguldet. Men, men,
man får inte göra sådana misstag i denna typ av tävlingar för då är man borta direkt i så pass
korta heat som backtävlingar ändå innebär.
Nu under påsken var vi återigen upp till Vemdalen med familjen och på långfredagen åkte vi
över till Tydal (Norge) för att köra Påskecrossen. Äntligen en tävling där jag hade möjlighet
att köra både i Stock och i Open. Tydal bjöd på en gropig, ”pissblöt”, skitig och rolig bana!
Körningen stämde riktigt bra (trivs verkligen på krävande banor) och efter kvalheaten var jag
direktkvalificerad för A-final i Stock och B-final i Open efter en startkrash i andra Openheatet. B-finalen slutade med heatseger och jag var då klar för A-final även i den klassen. I
Stockfinalen hade jag en hård kamp med Emil Molander och jag slutade på en femteplats. Det
svåraste i tävlingen var att varje gång man fick snösprut på glasögonen blev de totalt
igensmetade av skitig, blöt snö och man såg verkligen inte någonting vilket inte är helt
optimalt på en rejält gropig bana… Finalheatet i Open var riktigt roligt då jag kom iväg som
sexa och körde snabbt upp mig till en femteplats. Fyra låg John Stenberg (nye svenska
mästaren i Stock) och jag var snart ikapp även honom men han gjorde allt han kunde under
hela heatet för att stänga mig vilket gav ett antal igensmetade glasögon per varv;-). Vi
fightades under hela heatet men i och med att man stundtals inte såg speciellt mycket slutade
jag på just femteplats, ett par meter efter John. Helt ok tävling med skapliga resultat på en
rolig bana.

Hård jakt på Stenberg i Norge.

Bästa skoter och MC handlaren du hittar!
Ring eller kom in i butiken i Bollnäs.
0278-177 71

Kvalitetsverktyg, oljor etc.
till superpriser.
0225-59 63 01

Snygga, och sköna kvalitetskläder
till seriösa idrottare!
070-677 14 81

ÄLVNÄS TVÄTT
Vill Du komma i Ditt livs form?
Detta är stället för Dig!
0243-21 67 00

Landets bästa cykel- & skidhandlare!
0243-136 47

Varje gång Ni behöver något tvättat!
0243-23 10 17

Påskaftonen bjöd på strålande sol och en skoterutflykt med familjen och lite bekanta till en
myr några mil från Vemdalen. Lek, bus och kolbotten under en strålande sol. Man kan ha det
sämre…☺!

Ibland är livet jobbigt…☺! Kolbotten och trevligt sällskap.

Elin med kompisen Linus gillar snö och vinter.
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Eftermiddagslur är skönt oavsett var man är för Erik.
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På söndagen laddade jag hela dagen för eftermiddagens stadioncross i Funäsdalen. Eftersom
jag inte är känd som den allra mest ”långthoppande” crossåkaren hade jag en del fjärilar i
magen när jag rullade ut i det första heatet. Kan väl inte säga att det blev bättre med Åsa´s
sista kommentarer innan jag satte mig på skotern: ”Tänk på att de här två är viktigare än en
seger” sade hon och pekade på våra två barn☺! Undra på att man ibland har skidorna lite för
mycket i backen… Tävlingen hade samlat de flesta toppåkarna i Open blandat med de
vassaste Stockförarna från söder. En RIKTIGT rolig bara var det och kvalheaten gav två
tredjeplatser och en fjärdeplats vilket var helt ok i det sällskapet och det innebar en plats i
sista chansen. Här fick jag på en klockren start men missade lite i den nypistade första kurvan
(ingen vall kvar) och slutade på en fjärdeplats. Bara de två första förarna gick vidare så det
var slutkört för min del och jag fick stå vid sidan av och se Renheims uppvisning i finalen.
Han åker fort just nu…!
Nu ser det ut som att säsongen är över för min del om jag nu inte lyckas få en plats till
Hillcrossen i Gesunda den andra maj. Trevligt arrangemang om ni skulle ha tid över…

Ibland undrar jag om de blivit ”hjärntvättade"☺. Blivande fortåkare? Det säger de i alla fall…

Det här är inte heller tråkigt! Fort går det också!
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Sammanfattningen av säsongen stavas väl ”godkänt” med tanke på mina förberedelser med
husbyggen och annat. En fjärde och en elfteplats på SM var väl kanske inte riktigt vad jag
tänkt mig men jag har i alla fall visat för mig själv och andra att jag kan åka ifrån samtliga i
Stock på en fysisk bana och efter lite träning (=en bit in på säsongen). Bästa heaten under
säsongen tycker jag att jag presterade under sista SM kvalet i Bruksvallarna och sista heatet
vid SM finalen i Älvsbyn. Tråkigt bara att jag inte lyckades hålla ihop tre bra heat i
Älvsbyn…

Lyckad helg i Åkersjön.

Grym maskin som jag styrt i vinter. Snabb…

Nu är det dags att ta fram cykeln igen och få njuta av lite mjölksyra och blodsmak under
våren och sommaren. Har även lite snickeriarbeten kvar samt en trädgård som ska fixas. Hur
det blir med fortsatt satsning på crossen till vintern vet jag inte. Det har varit ett otroligt
hektiskt år för familjen med husbygget och sedan direkt in i skotersäsongen. Tyvärr med
alldeles för dåliga förberedelser när det gäller fys- och körträning. OM jag bestämmer mig för
ytterligare ett år på banorna runt om i norra Sverige måste jag försöka hitta mer hjälp i form
av samarbetspartners och se vad vi skulle kunna ge varandra. Hur som helst ser det ut som jag
kommer att ha otroligt mycket mera tid över till just träning i olika former i år och jag skulle
verkligen vilja göra en riktig satsning mot en crossmedalj vid SM finalen i Bruksvallarna
nästa vår… Skotercross är trots allt det absolut roligaste jag kan tänka mig just nu i
idrottsväg! Fartfyllt, spännande, fysiskt, tekniskt, trevliga människor mm, mm. Har förbannat
svårt att släppa detta…
Sköt om er allesammans så ska jag ta och ägna tid åt familjen, huset och träning samtidigt
som jag tar en rejäl funderare på nästa säsong.

Vårhälsningar

# 95 Roger Karlsson
Team Luvaracing.se
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