SM final i Backe
Årets första SM final avgjordes i helgen i grenen Backe i Piteå. 2008 tog jag guld i denna
gren men i fjol vid finalen i Överkalix stod jag och ”sov” i starten i finalen vilket gjorde att
jag ”bara” tog en fjärdeplats. Behöver jag berätta att det var en sur Karlsson som åkte de 115
milen hem till Borlänge efter denna tävling och att det fanns en viss revanschlust i år?
Vädret på finaldagen visade sig från sin bästa sida med strålande sol och runt tio grader kallt.
Banan var nog den bästa jag sett när det gäller backtävlingar; lång, många kurvor och en hel
del hopp. Det skulle kunna ge bra omkörningsmöjligheter under heaten. Tyvärr fanns ingen
testbana där man kunde testa olika justeringar av förgasare, variatorer mm. Borde föras in i
reglementet som ett krav om ni frågar mig…
Första kvalheatet var på papperet det tuffaste med bl.a. förra årets segrare, Fredrik Eriksson
från Umeå, på startlinjen. Jag kom igenom första kurvan som trea men passerade de två
framför mig i de två första kurvorna så över det stora platåhoppet var jag i ledningen och höll
den in över mållinjen. Skön start på dagen…☺! Andra och tredje kvalheatet gick ytterligare
lite bättre då jag tog starterna och höll ledningen in till mål i de båda heaten. I och med detta
var jag kvaletta och skulle få välja startspår först i A-finalen.

Träning hemma i sandtaget.

Snabb…☺!

I finalen valde jag ett spår lite till höger om mitten av startrakan då första kurvan var en 180
graders högerkurva och det hade varit ganska bra fäste i detta spår under förmiddagen. Fredrik
Eriksson, som var kvaltvåa, tog naturligtvis spåret till höger om mig… Skulle jag också ha
gjort om jag var i hans kläder. När väl starten gick träffade både jag och Fredrik starten bäst
av finalisterna och vi kom jämsides in mot första kurva. Jag hade inget annat val än att släppa
in honom först i kurvan för att inte riskera att han skulle trycka av mig i svängen. Jag försökte
runda honom i utgången av kurvan utan att lyckas utan istället kom en annan förare upp
jämsides med mig som jag dock lyckades passera i nästa hopp. Tyvärr kostade den ”fighten”
mig lite fart och jag kom inte riktigt över stora platåhoppet utan Fredrik fick några meters
lucka till mig. Jag jagade febrilt under resten av heatet men vi åkte ungefär lika fort så det
slutade med en silverplats vid denna SM final. Jag var väl inte sådär supernöjd direkt efter
tävlingen då jag tyckte att körningen fungerade riktigt bra men jag ändå inte vann tävlingen.
Jag ville ju ha med mig lagerkransen hem…;-)

Kunnande, service och närhet!
Ring eller kom in i butiken i Kvarnsveden.
0243-23 70 80

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

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

Mer effekt, mindre rök!
Varför envisas med olja…?
0730-39 88 01

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

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

Efter tävlingen var det bara att åka tillbaka till hotellet, duscha/basta och sedan göra sig klar
för prisutdelningen på banketten. De övriga som åkt med till Piteå skulle vara kvar på hela
banketten och åka hem dagen efter men jag fick en natt i postbussen med massor av kaffe,
godis och musik. Dessutom bjöds jag på snöstorm de första 25 milen… 06:30 var jag hemma
hos min familj igen, lagom till barnen vaknade så vi hann busa och mysa en kort stund innan
jag somnade och fick några timmars sömn. Välbehövligt.
Nu väntar SM finalen i cross i helgen på Wôllarbanan i Bruksvallarna. Fredagen bjuder på
tidskval och eventuellt på ett Sista-Chansen heat i klasserna Pro Stock och Pro Open. Går det
bra där (vilket jag verkligen hoppas) väntar tre finalheat på lördagen där årets svenska mästare
ska koras. Det är en bit kvar tills det att jag är klar för finaltävlingarna på lördagen men jag
lovar att jag ska göra mitt yttersta för att nå dit. Väl där kan sedan allt hända…

Så här trött kan man vara om man heter Erik och är ute på skoteråkning en hel dag☺.

Det gäller att involvera alla i bekantskapen; sambon Åsa, morsan och arbetskamraten Forsstedt.

Vi ses och hörs efter helgen!
Med vänliga hälsningar
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