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Ny RM-medalj till 
Janne

 
RALLY 

Janne Pettersson åkte minst sagt halkiga tävlingen Marknadsnatta med 
RM-medalj för historiska bilar i sikte. Det blev silver. De körde så fort att 
de också slutade totalfyra i hela tävlingen. Och Janne flaggar för SM-
satsning nästa år. 

Janne och kartläsare Lasse Andersson körde förra säsongen till sig ett brons i 
Riksmästerskapet för historiska bilar. Förutom Marknadsnatta, som alltså kördes den gångna 
helgen, ingick Svenska Rallyt och Midnattsolsrallyt i mästerskapet i år. 

– Det var egentligen det vi åkte dit för, säger Janne. 

Men när de fem specialsträckorna var körda i de östgötska skogarna var duon alltså totalfyra i 
hela tävlingen. Och det trots att de historiska bilarna körde onotat till skillnad från alla andra i 
tävlingen. 



– Det gör prestationen kanske ännu lite större kan jag tycka, säger Janne men fortsätter: 

– Jag hade fördel av att starta senare i tävlingen. De som startade tidigare led ännu mer. 

Det som nämligen mötte upp förarna när de skulle starta lördag morgon var ett snötäcke som 
fallit under natten. 

– När vi kom nedåt skogarna runt Boxholm var det säkert fem-sex centimeter. 

Det gjorde vägarna extremt halkiga och svårbemästrade. 

– Det var nästan lite otäckt. Det gällde att hålla sig i spåren, konstaterar Janne. 

Han tror till och med att just för att han inte hade noter körde han extra lugnt och klarade sig 
därför från snurrningar eller besök i diken. 

– För våran del var det tämligen odramatiskt. Då var vi mer oroliga för bilen eftersom det var 
så blött och skitigt. Då har vi ofta fått problem med bromsarna bak. Så vi var lite nervösa att 
det skulle gå sönder. 

Men Qudi Quattron från 1983 höll hela vägen. 

Janne lovar att de kommer att köra i historiska klassen även nästa år. 

– Nu har vi ju ett brons och ett silver så nästa år är det guld som gäller. 

Men Janne avslöjar också att han kommer att satsa på SM nästa år i tvåhjulsdrivet. Dock inte 
med den Nissan Sunny han kört några tävlingar med i år. 

– Nej det kommer nog att komma något annat, säger han hemlighetsfullt. 

Det är inte klart vem som kommer att vara kartläsare. Janne har precis som många andra 
inspirerats av att SMK Nyköpings egna rallytävling Gästabudstrofén har fått SM-status 2019. 

– Men det räcker inte att börja med den. Så jag kommer att köra Bergslagsrallyt, Sydsvenska 
rallyt och så Gästabudstrofén så får vi se sedan, säger Janne. 

 


