Blandade resultat
Nu var det riktigt länge sedan jag fick iväg någon rapport om hur skoteråkandet går för min
del. Jag kan väl säga att det varit mer än fullt upp med arbete, familj, garagetid och
träning/tävling. Sist jag skrev hade vi kört de första två SM kvalen i cross serien och där låg
jag på en sammanlagd tredjeplats och var klar för finalen i Umeå. Helgen efter avgjordes det
tredje kvalet i Bruksvallarna och där var målsättningen att försöka få ihop tillräckligt med
poäng åt Leif Berglund (”chefen” i Luvaracing) så att även han var klar för finalen. Det
började skapligt i kvalen för min del med en andraplats efter Dan Lang i det första heatet för
dagen. Det andra heatet gick lite sämre och jag slutade fyra men var med det
direktkvalificerad till finalen denna helg. Banan var riktigt gropig och fin och i finalen fick
jag till en ganska bra start och kom in som fjärde man i första kurvan när skotern bara
tvärdog. Jag var helt säker på att den skar men efter ett litet tag fick jag se att den var avslagen
pga. att jag förmodligen fått snö/is uppsprutat på avstängningsknappen! Vilka odds är det på
en sådan träff??!! Fick igång skotern och kom iväg lååångt efter de andra. Jagade ikapp en del
förare och kom så småningom ikapp Leif på en åttondeplats. Då han var i större behov av
poäng så ville jag inte köra om utan lade mig bakom men tyvärr kom en förare och passerade
oss på sista varvet vilket gjorde att vi slutade 9:a och 10:a denna helg. Efter lite räknande
visade det sig att Leif hamnade på en total 16:e plats men på samma poäng som föraren på
15:e plats (min klubbkamrat Fredrik Eriksson) och det står i reglerna att det är 15 från varje
kvalgrupp som får åka SM finalen… Snopet minst sagt! Själv slutade jag på en total
femteplats i kvalserien. Efter några dagar ringde de dock från Svemo och talade om för Leif
att de beslutat att förare med ”delad” 15:e plats skulle få åka finalen då de tidigare under
säsongen talat om att 16 förare från varje kvalgrupp skulle få vara med i Umeå. Mungiporna
uppåt i Luvaracing då samtliga förare var klara för finalen i Umeå!!
Helgen efter sista kvalet var det körning i Svartnäs (nästan hemmabana) men det var en sådan
där dag man skulle ha stannat i sängen! Tre kvalheat skulle köras varefter man blev indelade i
A, B eller C final. Alla tre kvalheaten gick dåligt med startkrascher, vurpor och annat på den
isiga banan. Det blev ingen finalåkning (första missen i år) utan jag åkte iväg ut på en sjö för
att få träna lite istället. Att släkt och vänner var på plats för att heja gjorde inte dagen roligare
direkt när man bjuder på en sådan usel styrning. Jag gjorde upp en kort, kurvig slinga på sjön
och nötte varv efter varv i ett allt snabbare tempo. Plötsligt hugger mattan fast i en kurva och
jag rullar med skotern. När jag kommer upp ser styret mer ut som ett bockstyre på en
racercykel är ett cross styre . Ganska onödigt men typiskt en sådan där skitdag ni vet. Dagen
efter visade det sig att sambon åkt fram och tillbaka till Svartnäs med ett dåligt torkarblad i
snöblasket vilket resulterat i en mysig repa över hela nya framrutan på vår Passat. En sådan
där dag som sagt…
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Syskonen Karlsson laddar för lite åkning på fyrhjulingen

Testar underlaget på tomten där vi ska bygga hus i år

Förra helgen var det tävlingsfritt och då passade vi som åker för Luva på att samlas hemma
hos Jon Thalén (vinnare i Back SM ifjol) i Ragunda för att träna på hans egen bana. Det blev
en SUPERHELG hemma hos en otroligt trevlig värdfamilj. Här bjöds det på mycket snö, en
riktigt gropig och bra träningsbana, god mat, bastu och allt annat som hör en lyckad helg till.
Tack för helgen Jon! Efter helgen kändes det som att självförtroendet var tillbaka efter
Svartnäs då det gick fortare och fortare på träningen. Jag avslutade söndagen med att åka lite
väl fort in i en tvär vänstersväng så att jag åkte över vallen och ner i en brant och djup ravin.
Det tog ett tag innan vi fick upp maskinen och jag måste tacka Daniel för lyfthjälpen. Utan
honom hade jag varit kvar till våren där nere☺.
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En glad Alexander innan lördagens träning i Ragunda

Så här går det om man tror att man heter Tommi Mäkinen och är med i Safarirallyt med Sprintern! Dessutom
kostar det runt 20 000 att leka runt i vattenpölarna…
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I helgen var det så dags för årets stora mål för säsongen: SM finalen i Umeå. Formen var god,
jag hade lyckats bra i kvalen och tagit mig till final som femte man och hade ganska höga
förväntningar på tävlingen. Jag hoppades på en gropig och rolig bana där fysiken skulle fälla
avgörandet på slutet och jag hoppades på en bana utan ”idiothopp”. Vi åkte upp på torsdagen
och åkte direkt ut till banan och gick ett varv. Såg hur bra ut som helst: teknisk bana med
ganska många kurvor, bred, lös/vattnig snö och lagom stora hopp. Det skulle bli en rolig helg!

Erik spexar innan jag åker iväg till Umeå. Blivande skoteråkare…?

Årets upplägg på SM finalen var helt nytt och innebar att 15 (eller 16…) förare från norrresp. södergruppen var klara för ett tidskval på fredagen där de 16 bästa tiderna gick vidare till
lördagens finaler. Tidskvalet avgjordes under 20 minuter med 15/16 förare indelade i två
grupper där det gällde att sätta ett snabbt varv och vara bland de åtta främsta i varje grupp för
att få åka finalen. Jag och Leif skulle köra i kvalgrupp 2 och planen var att åka ut och kolla
banan under ett par varv och sedan ladda på under två/tre varv. Efter det skulle vi åka in i
bandepån och se över lite tider, pusta lite, och sedan åka ut för ytterligare några snabba varv.
De släppte iväg fältet och jag åkte med någonstans i mitten och tog det halvlugnt för att kunna
se hur banan såg ut. Efter ett par varv ökade jag farten lite och efter totalt fyra varv gick
gasvajern av längst bort på banan!!! Tvärförbannad och stressad lyfte jag av huven och fick
bort höljet runt vajern och ”pimplade” in i bandepån. Emellanåt med skapligt gashäng så det
var lite spännande;-). Väl inne i depån hade det säkert gått runt åtta minuter av kvalet och jag
insåg att det inte fanns en chans att jag skulle hinna byta vajer så det var en skapligt
deprimerad Karlsson som försvann in till bussen längre bort i depån. Det blev inte bättre av
att jag hade finalplatsen klar fram till sista minuten av kvalet då Fredrik Eriksson från Umeå
lyckades pressa sig förbi mig med 15 hundradelar och jag slutade på en niondeplats!!! Ett år
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av satsning försvann med en brusten vajer och 15 hundradelar. Förra året hade jag medalj som
mål på SM men då lyckades jag bryta knäet i sista kvalet i Bruksvallarna och ända sedan
rehabtiden har denna final funnits i tankarna. Behöver jag säga att jag inte var så sällskaplig
den kvällen och under början av lördagen?? Jag får be om ursäkt till dem som tyckte jag
verkade butter och tyst men det var en skaplig besvikelse och jag hade gärna kört ihop en
skaplig placering till mig själv och Luva. En otroligt rolig sak från fredagen var att Leif
lyckades ”tvåla” dit alla andra i vår kvalgrupp och tog sig till lördagens finaler som kvaletta!
Starkt jobbat!
Under lördagen blev vädret bättre och som förste reserv så fick jag ”lov” att vara ombytt och
uppvärmd till de tre finalheaten som skulle köras ifall att någon förare inte skulle komma till
start. Får man hoppas på sådant?? Ingen avstod dock från något heat så jag fick vackert stå på
sidan av och se på hur Dan Lang tog hem segern före Jocke Strandberg. Ganska surt att inte få
vara med men det tillhör väl sporten på något vis att ibland råkar man ut för missöden. Det
kan dock komma mer eller mindre lämpligt.
Kvällen innebar en riktigt rolig bankett på Cover Club i Umeå tillsammans med övriga
deltagare, supportrar, mekaniker och annat ”löst” folk☺. Kom i säng vid fyratiden och ännu
en gång ska jag tacka pappa för inte bara mekhjälp och support utan även för skjuts till och
FRÅN tävlingarna!

Erik var inte med och festade på banketten men han böt ut standardnappen mot en variant från Karamellkungen

Nu tar vi omtag inför slutet av säsongen. Sista helgen i mars har jag en ny chans att slåss om
SM medaljer när Back SM ska avgöras i Vemdalen och då tänker jag inte låta några dj#¤a
ståltrådar sätta käppar i hjulet!
Sköt om er så hörs vi om ett inte alltför långt tag.

# 95 Roger Karlsson
Team Luvaracing.se
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