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DM-vinst&#160;för 
Nyköpingsförare

 
RALLY 

Unge smålänningen Marcus Theorin med lokale kartläsaren Kristoffer 
Nordlund nästan flög fram över vägarna och vann suveränt totalsegern i 
"Runt Mjölkpallen" i Gnesta. 

SMK Nyköpings mycket rutinerade Janne Pettersson i Toyota Corolla tog sin fjärde DM-titel 
i tvåhjulsdrivet och slutade fyra totalt i 7-klubbarscupen. 

Gnesta MK:s årliga rallytävling lockade till sig mycket publik efter de tre varierade 
specialsträckorna. 50-talet förare hade många lovord att ge arrangörerna. 

Snabbåkande Eric Johansson kom efteranmäld till start i fyrhjulsdrivet, men en favoritseger 
totalt försvann i bruten tävling redan på andra specialsträckan, när motorraset satte stopp. 

– På sista SS pumpade adrenalinet i kroppen och jag gav full gas nästan hela tiden utan att 
knappt bromsa någonstans, säger Taxingeboende Theorin och ler. 



Rutinerade Janne Pettersson och hemmaåkaren Michael Holmgren i fyrhjulsdrivet öste beröm 
över Theorins grymma framfart i tvåhjulsdrivet. Hela 17 sekunder före tvåan Holmgren och 
34 före fyran Janne. 

– Men jag är nöjd med min insats. Siktade först och främst på att försvara min DM-titel i 
denna epilog. Det lyckades jag ju med, säger Janne, som körde mycket på säkerhet. 

Specialsträcka ett var väldigt snabb med några svåra vinklar. Tvåan var enormt krokig och 
trång, men rolig att åka. Trean hade allt, snabbhet, kurvor, lite finländsk vägtyp upp och ner 
och väldigt utslagsgivande. 

Hemmatrion Holmgren, Mats Attlebrant och Johan Åkesson i nämnd ordning toppade 
fyrhjulsdrivet med kartläsaren Patrik Larsson, GMK, i Flens MK:s Tony Karlssons Subaru, 
blev fyra. 

Efter första och andra specialsträckan ledde Holmgren totalt med sex sekunder, men sedan 
formligen sprutade Theorin eld och fart på specialsträcka tre, elva kilometer, och var hela 24 
sekunder snabbare där. Imponerande! 

– Vi är klart nöjda med arrangemanget, även om man alltid kan önska sig fler deltagare, säger 
Ricard Gelin och Dan Magnusson i GMK unisont. 

MJÖLKKANNEPOKALEN, 7-KLUBBARS 
Totalresultat: 1) Markus Theorin/Kristoffer Nordlund, Skillingaryds MK/Gnesta MK 15.14.2, 2) 
Michael Holmgren/Sofia Westerberg, Gnesta MK, 15.31.3, 3) Antti Johannesson/Andreas Peters, 
Eskilstuna MK/Kolsva MS 15.46.7, 4) Janne Pettersson/Fredrik Karlsson, SMK 
Nyköping/Katrineholms MK, 15.48.1, 5) Peter Andersson/Maria Andersson, Kolsva MS, 15.55.5, 
7) Andreas/Magnus Jonsson, SMK Nyköping, 16.04.5, 8) Mats Attlebrant/Peter Sjösten, Gnesta 
MK, 16.06.9, 9) Christer Uddberg/Kenneth Stenberg, Gnesta MK/SMK Vingåker, 16.06.9. 

 


