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B I L S P O R T  –  R A L LY }

SMK Nyköpings Gästabudstro-
fén kryddades med Supercu-
pen, flera av landets snabbaste
rallybilar och mera folk än van-
ligt längs vägarna. Hemmafö-
raren Patric Carlsson stod sig
bra i den konkurrensen. Han
slutade sjua, dryga minuten
efter segraren Eddie Hörbring.

Värmländske kultföraren,
Forshagas Mats Jonsson, kun-
de försvara sin totalledning när
supercupen avslutades i Nykö-
ping. Men redan ute vid Tomt-
sätter på specialsträcka sex av
åtta kunde SN:s utsända vid
ett litet lyft konstatera vem
som laddade mest.

”Bara den som laddar på för
mycket lyfter i den lilla backen.”
Det  var den allmänna mening-
en bland de mest rutinerade i
åskådarskaran minuterna innan
det var dags för de inledande
WRC-bilarna (har tidigare an-
vänds i VM-seriern) med Mats
Jonsson i spetsen att dundra in.

Eddie Hörbring, Degerfors,
satsade friskt värre. Hans Toy-
ota Corolla var den enda bilen
som lättade ordentligt. Farten
skruvades upp ytterligare på
SS 7 och 8.

Väl framme vid målet inne i
Spelhagen fanns en del plåtar-
beten att göra – men Eddie
fick en seger i Gästabudstrofén
och Supercupens sista deltäv-
ling som lön för den mödan.

Lite i skymundan här när
alla fyrhjulsdrivna buntas ihop
i samma klass hittar vi en väl-
digt fin körning av SMK Ny-
köpings Patric Carlsson. Han
kom sjua med dryga minuten
upp till Hörbring och hade i
stort sett bara WRC-bilar med
40 hästkrafter mer.

– Och det skiljer i allting, inte
bara motorn. Jag är väldigt
nöjd med det här, säger Patric
när han konstaterar att hans
namn finns som nummer sex
bland de provisoriskt upp-
hängda tidkorten vilket senare

ändrades till slutplacering sju.
Ett stopp hade Patric – och

det berodde inte på bilen.
– Jag missade ett vägbyte på

åttan (mellan Bettna och Vre-
na) och fick backa. Annars har
det flutit på bra, sammanfattar
Patric.

Tyngsta jobbet var innan
start.

– Jag försökte få ordning på
min tävlingsväxellåda men det
var för stora skador. Det blev
till att sätta i den vanliga i stäl-
let.

Det låter inte som någon
stor skillnad, men det är ett
helt annat sätt att köra bil.

– Nu mot slutet när jag kom
in i det igen förlorade jag inte
alls mycket tid, det är en vane-
sak.

– Men en del var visst ute vid
sidan av vägen, säger han och
tittar upp mot en halvkvaddad
bil med högt startnummer.

Den ganska smala och knixiga
grusvägen mellan Buskhyttan
och Koppartorp på SS 3 skör-
dade en hel del bilar, men inga
personskador.

För Patric var det här ett vik-
tigt genrep inför nästa helgs
SM- avslutning i Norrköping.

– Jag passade på att testa lite
olika däck också. Nu blir det
den växellådan som sitter i och
jag vet exakt vilka däck som
stämmer bäst. Det känns bra
att allt är på plats redan veckan
innan SM- avslutningen.

Patric vill gärna hamna på en
tredjeplats i sin grupp N-klass.

– Det skiljer bara en poäng
upp till tredjeplatsen, så att det
är det vi kör för.
Du förresten, det där lyftet
på SS6 – där ni är så nära det
går att lätta och sen kommer
en sväng direkt efter – vet du
om bilen ska lätta eller inte?
– Nej. Det är ingen som man
åker och oroar sig för heller.
Lyfter det så lyfter det. Man är
helt koncentrerad på vägen.

Tomas Larsson
0155-76748 tomas.larsson@sn.se Hemmahoppet Patric Carlsson, SMK Nyköping, får lite ställ mitt framför SN:s fotograf, men har full koll och glider bara igenom situationen.

Patric Carlsson fick fint SM-test

{ SMK Nyköpings andre fö-
rare bland de fyrhjulsdrivna
fartmonstren, Janne Pettersson,
hade ett mål. Det var att ta sig i
mål. Och i mål kom Vrenakillen
– med bara ett litet missöde.

– Jag hade ett stopp. Motorn
lade av vid en vägövergång vid
Djälp nära Larslundsrakan. Det
är sånt som händer. Problemet
var att det tog lite väl lång tid
innan den startade igen, förkla-
rar Janne Pettersson.

Paret Janne och Hasse Pet-
tersson verkligen njöt av fär-
den på var och en av de åtta

specialsträckorna. SN kollade
läget redan på servicen efter
SS6. Janne kunde lugnt ladda
upp de egna batterierna med
kexchoklad och dricka när
hans mekhjälp skötte bilen.

– Det är varmt, väldigt
varmt, men vad gör det när allt
flyter på, säger Janne medan
svettdropparna rinner längs
kinderna där han står på en
serviceplan som det hade gått
att steka ägg på.

För så här har det inte alltid
varit sedan han började ratta
den nya Toyotan. Och trots att
Janne kämpade om en topp tio-
plats var det lite på säkerhet
som gällde. Pettersson slutade
elva i A-klassen för fyrhjuls-
drivna och var fjortonde totalt.

– Jag är jättenöjd med min
dag. Med tanke på alla pro-
blem så var det så skönt att änt-
ligen bara få fullfölja en tävling,
att få göra det på hemmaplan
känns ännu bättre. Man kände
igen en del folk längs vägarna.
Va, hann du känna igen folk?
– Jag hinner inte ju se ansikte-
na, men jag ser ju när dom vin-
kar och det värmer.

De två sista specialsträck-
orna gick runt Bettna – verkli-
gen på hemmaplan för Janne.

– Mm, dom vägarna känner
man ju och där ville jag i alla
fall pröva att ladda på lite, men
när det är körning efter noter
har man faktiskt inte så mycket
nytta av lokalkännedomen, ler
Janne Pettersson.

Tomas Larsson

Nöjd Janne Pettersson klarade äntligen målet

Vrenakille dyker upp i Gästabudstrofén. Äntligen höll bilen för SMK Nyköpings Janne Pettersson. FOTO: JENNY PALMQVIST

Dans på vägen efter exakta
notangivelser. Det är inte så att 
förarna bara kör hej vilt om
någon trodde det. Noterna
läses i snabb takt, lite som
poesi, med exempelvis högre
tonfall om svängen har ett
minus och kan ge problem
efteråt än om det är ett plus
efter då man kan ladda på.
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