Vildmarkscupen i Svartnäs
I lördags var det dags för det närmaste hemmatävling jag kommer i år, Vildmarkscupen i
Svartnäs. Det är en tävling där förare från både klassen Pro Stock (standard) och Pro Open
(trimmat) blandas och upplägget bygger på snabba, tajta heat med 8-10 förare i varje heat. I år
hade de också kört in riktigt bra med snö och jag tror att det var den bästa upplagan av
tävlingen som jag åkt. Bra arbetat Lingheds Skoterklubb!
Gissa om det var ovant att komma till en tävling, kliva ur bussen, och inte spontant tänka att
”idag kan det bli kallt om fingrar och kinder”... Ca -1 grad och riktigt fuktigt, nästan lite regn,
har vi ju inte haft sedan i november. Det passade dock ganska bra då Åsa, Elin och Erik skulle
komma senare på dagen när tävlingarna dragit igång. Barnen har ”tjatat” om lördagens tävling
i ett par veckor nu och hur de skulle åka på Lynxen runt banan efter tävlingen och få det där
pirret i magen över alla gupp☺.
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I det första av tre kvalheat tog jag starten och höll ledningen ända ut på det näst sista varvet då
Dennis Jonsson (Ockelbo) passerade mig. Jag tog tillbaka ledningen ganska snart men på det
sista varvet passerade han mig igen och jag gick i mål som tvåa. Riktigt rolig fight men surt
att vara den som förlorade. Flera bekanta kom fram och tyckte jag körde bra men hur är det
man säger…: ”second place is the first looser”!
Andra heatet tog jag starten igen och fick snabbt en ganska stor lucka som jag kunde bevaka
samtidigt som jag kollade lite olika spårval på banan. Det kändes ganska skönt att föraren på
andra plats var Johan Lidman från Piteå, fabriksförare på mitt ”gamla” märke. Lynxen är
otroligt startsnabb och går bara bättre ju jä¤#ligare banorna ser ut och ju hårdare man törs
köra. Det gäller alltså bara att få bort lite mer ”feghet” ur huvudet☺.
Dagens sista kvalheat innebar en dålig start från min sida. Jag var sen på gasen när startern
sänkte flaggan och jag kom aldrig längre upp i fältet än till tredjeplatsen innan målflaggan
föll. Surt, för det skulle visa sig att jag var förste man att missa att direktkvalificera mig till Afinalen. Jag hade samma
poäng som Johan Lidman
men då han vann sitt sista
heat så knep han sista platsen
i A-finalen. Själv skulle jag
få köra om de två sista
platserna till A-finalen i
Sista-Chansen. I detta heat
tror jag sedan att jag
presterade årets bästa körning
ända från start till mål. Jag
träffade starten riktigt bra,
fick snabbt en stor lucka och
kunde åka riktigt avslappnat
ända in i mål och säkra en
plats i A-finalen.
Team Skoterbutiken.se innan tävlingen.

Så var det då dags; tio förare på startlinjen och tio varv att göra upp om pallplatserna på. Jag
kom genom de första kurvorna som trea efter Johan Eriksson och Adam Renheim. En bit ut
på första varvet blev jag dock påkörd av Johan Lidman som även ”passade på” att köra över
mig då jag ramlade av skotern. Jag tappade mycket tid men försökte få upp ett bra
tävlingstempo direkt. Efter halva finalheatet låg jag och jagade Stenberg från Lofsdalen men
jag lyckades aldrig hitta någon bra lucka så jag slutade som femma efter just Stenberg,
Lidman, Renheim och Eriksson. Resultatet var väl ok men körningen kändes inte lika bra som
i Sista-Chansen.
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Söndagen ägnades åt snöskottning och ishackning på mina föräldrars hus. Vad är det för fel
med att bo i en husvagn som har hyfsat ”normala” mått på taket? Jag vet inte hur många
kubikmeter snö och is som skottades av men idag känns det i kroppen som att det var ganska
många. Vi hann även med en dryg timmes åkning på bob bakom skotern hemma i byn. Gissa
om det är omtyckt;-)? Efter bobåkningen och innan läggdags för barnen skulle vi ta skotern
och åka ner till ett sandtag för att möta upp pappa/farfar i pistmaskinen. Han skulle då lämna
över pistmaskinen till mig och ta med sig barnen hem igen så jag kunde bygga klart en
träningsbana där jag ska kunna fila lite på åkformen. Vi hann väl ungefär en kilometer och
sedan kände jag hur Erik (som sitter längst fram på skotern) börjar luta sig mot min
vänsterarm. Jag försöker få honom att sitta upp men han bara ”säckar” ihop igen och till slut
var jag tvungen att stanna och ruska lite på honom. Inte ett liv bakom hjälm, mask och
glasögon. Man hinner tänka både en och två tankar medan man ruskar lite hårdare i sonen och
till slut stönar han fram: ”låt mig sova”! Jag och Elin fnissar lite och sätter oss upp på skotern
igen och kör bort till sandtaget. Vi blir sittandes i säkert tjugo minuter med Erik sovandes på
skotern innan farsan dyker upp i pistmaskinen och tar med sig barnen hem till tandborstning
och sängen. Själv spenderade jag kvällen fram till ca 23:00 i sandtaget och flyttade snömassor
för att få ihop en hyfsat gropig och bra träningsbana. Kommande veckor tror jag att jag ska ta
ut lite inarbetade timmar på arbetet och spendera dem i ett sandtag i Borlänge istället. Kanske
inte är lika bra betalt men förbannat roligt är det och dessutom välbehövligt inför helgen 1920 mars!!!
Vi ses och hörs!
Med vänliga hälsningar

# 95 Roger Karlsson
Team Bengts cykel & Motor/skoterbutiken.se
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