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Så var det då äntligen dags för årets premiär i crosskart och nu snackar vi sprintcupen i
Ånnaboda backen. Jag kände mig som en kalv på grönbete när jag äntligen fick komma till en
depå igen efter en lång och hård vinter (eller personligen kanske man ska kalla det ett kosläpp ha ha). Jag vet inte om det var flera med mig som kände det samma och kanske var det
en del av förarna som kände av rattrosten i första sväng. Jag ska försöka skildra detta så gott
jag kan och jag hoppas att mina fingrar inte är allt för rostiga bakom tangenterna.
Jag börjar med en depåbild. Det var som ni ser strålande solsken och förväntningarna var
höga på strålande presstationer av förarna. Tävlingen kördes tillsammans med mc solo och
sidovagn så publiken skulle bjudas på många spektakulära åk uppför backen.

KLASS 85CC
De första ”kalvarna” som släpptes uppför backen var klass 85cc. Här var det sex stycken
aspiranter till pallplatserna. Den som hade mest bråttom uppför backen under dagen var helt
klart Isak Reiersen. Han var faktiskt snabbat hela dagen i alla åken. När man tittar i
resultatlistan så ser man att den enda tiden som han inte var snabbast på var första mellantiden
i första åket. Där hade han andra tid men sen var det bara ettor i hela protokollet Isak! Mycket
imponerande!

Isak Reiersen Östmarks MFF. Snygg kart Isak. Ser riktigt proffsig ut.
Dagens näst snabbaste ”kalv” uppför backen var Sindre S TröYterud. Ursäkta min stavning
men jag hittar inte norska ö på min dator. Det är nog lite rost bakom tangenterna i alla fall,
hm. Men Sindre hade då absolut inge problem med någon rattrost han inte. Snyggt och städat
uppför backen och det hela räckte som sagt till en andra plats för dagen.

Sindre S TröYterud KNA Solör.
På tredje plats hittar vi Markus Gimle Enger. Det var han som snuvade Isak på den där bästa
tiden vid första mellantiden i första åket. Nu räckte hans prestation under dagen till en fin
tredje pallplats som sagt.

Markus Gimle Enger NAF Motorsport

1. Isak Reiersen Östmarks MFF 00:42:69
2. Sindre S tröYterud KNA Solör 00:43:91
3. Markus Gimle Enger NAF Motorsport 00:44:29

KLASS 125CC
Då går vi upp lite i motorvolym och nu kanske vi inte kan kalla dom kalvar längre utan nu är
det nog mera ungtjurar. Det råmar mera i backen och någon fortare går det. Ånnabodabacken
kräver ju sina hästkrafter då det lutar emot en hel del så det är en klar fördel att ha ordentligt
med pulver i maskinen. En som hade det under dagen och körde strålande var Linus Östlund.
Jag tittar i mitt protokoll och där har jag skrivit följande. ”ÅÅÅÅÅ så snyggt kört….hela
dagen Linus”. Jag drar mig till minnes när Linus vann i Höljes förra året. Han körde då
absolut strålande och jag kan säga att detta inte var långt undan den prestationen. Linus var
snabbast i alla åken uppför backen av de elva startande i klass 125cc.

Linus Östlund Finnskorga MK. Snyggt, snyggt… hela vägen upp.
Men Linus var inte helt ohotad uppför backen utan han hade Liam Andersson vilt jagande
precis bakom. Liam körde också strålande och det fattades i slutändan bara 13hundradelar upp
till Linus. Det var på håret Liam! Men det räckte ju till en fin andra plats.

Liam Andersson Årjängs MK. Hack i ”klövarna” på Linus.
På en tredje plats efter det två bataljerande ungtjurarna rusade Ole Nore Jr in. Snyggt kört och
nu blev det så där mycket orangefärgade karter igen men jag har nog fått de här i rätt
ordningen… efter ett par justeringar… hm.

Ole Nore Jr NMK Modum og Sigdal i sin…ja just det…orangefärgade kart.

Jag får be om ursäkt att jag bara talat om tjurar och kalvar. Vi har ju faktiskt tjejer med också.
Två stycken var det till start i Ånnaboda och på bilden nedanför ser ni Felicia Walfridsson.
Det gick inte så bra för Felicia och här ser ni en anledning. Jag har för mig att det var i andra
åket som nått vid höger framhjul gick av och hjulet pekar ju helt fel som ni ser. Inte lätt att ta
sig upp för backen då. Felicia slutar på en tionde plats totalt.

Felicia Walfridsson MK Ratten
1. Linus Östlund Finnskoga MK 00:36:93
2. Liam Andersson Årjängs MK 00:37:06
3. Ole Nore Jr NMK Modum og Sigdal 00:38:09

KLASS 250CC
Då går vi till klass 250cc och här var det 18 tjurar till start… eller ekipage menar jag ju. Nu
började det mullra på i backen och fort gick det. Den som hade mest snurr på maskinen upp
för backen var helt klart Daniel Jansson. Han var snabbast vid samtliga mellantider och
måltider i samtliga åk. Han var odiskutabelt dagens vinnare i uppförsbacken och han bjöd på
skön sång i motorn.

Daniel Jansson Uppsala Mk.
Tvåa för dagen blev Viktor Johansson. Han fick till ett kanonåk i andra åket från att ha legat
runt femte plats. I sitt sista åk så kom han väldigt långt ut i första vänstern. Jag vet inte om det
syns på den här bilden men jag tror att han var längst ut av alla men som tur var höll han sig
på banan. Hans tid i andra åket tog honom alltså till en andra plats.

Viktor Johnsson Vara MK. Långt, långt ut i kanten……

Dagens trea i klass 250cc blev Martin Jakobsson. Som vanligt var det väldigt tätt i den här
klassen och det var tal om hundradelar hit och dit men Martin klarade tredje platsen med
”hela” sex hundradelar föra Mattias Andersson som hamnade på en fjärde plast och han var
”hela” fem hundradelar för den som kom på femte plats som var Alexander BjöRnstad. Ja ni
ser ju själva att det var tätt, tätt.

Martin Jakobsson Kolsva MS.
1. Daniel Jansson Uppsala MK 00:33:80
2. Viktor Johansson Vara MK 00:34:54
3. Martin Jakobsson Kolsva MS 00:34:67

KLASS 650CC
Nu kommer vi till de stora tjurarna. Klass 650cc och här mullrar det så marken skakar när de
trampar ned pedalen. Här var det 14 startande och vildast av dom alla uppför var Andreas
Carlsson. Ja, ha ha… man kanske kan likna Andreas lite vid tjuren Färdinand för när man ser
honom i depån så lufsar han lugnt runt men när han sätter sig i karten så blir han en riktig
vilde. Många gånger har jag haft hjärtat i halsgropen när Andreas kör, men jag lovar att det
går fort när allt stämmer och det gjorde det ju i dagens tävling. Andreas vinner samtliga åk
och står som dagens segrare. Bra gjort Andreas!

Andreas Carlsson Säffle MC
Näst snabbast upp för backen denna dag i 650cc var Dennis Rådström. Om jag inte har helt
fel så var det hör första tävlingen som Dennis körde 650cc. Han körde ju 250cc förra året och
det gjorde han framgångsrikt och det verkar som framgången fortsätter. En andra plats uppför
Ånnabodabacken är ju inte helt fel. Starkt jobbat Dennis!

Dennis Rådström Östmarks MFF

Då har vi kommit till pallplats nr 3. Har hittar vi Billy Andersson. Han fick till ett riktigt
kanonåk i sista åket. Han låg en bit ifrån pallplats inför sista åket men jädrar vilken fart han
fick. Jag kände att jag nog lyfte lite på ögonbrynen där jag satt i backen. Det var riktigt roligt.

1. Andreas Carlsson Säffle MC 00:32:53
2. Dennis Rådström Östmarks MFF 00:33:14
3. Billy Andersson Laxå MK 00:33:24
Roligt i den här värstingklassen var att det blivit ett tillskott i form utav en tjej till. Miriam
Walfridsson var namnet och jag kan säga att jag blev imponerad. Hon gjorde inte bort sig
uppför backen hon inte och det ska bli roligt att följa hennes framfart under säsongen. Det
enda är väll att det nu kan bli lite lätt förvirrat att hålla isär alla Walfridssonarna. Miriam
slutade på en nionde plats i dagens tävling.

Miriam Walfridssom MK Ratten. Snygg kart!
Ja ha, det var det hela. Om jag ska sammanfatta tävlingen så kan jag konstatera att det var
strålande körningar hela dagen och strålande solsken hela dagen. Bättre kan det ju inte bli. En
sak som är lite tråkigt så här i efterhand är att det under tävlingen var ljudmätningar och
gränsen för vad som är tillåtet i decibel är 95db. Vad jag förstod när jag läser listan på dessa
db på hemsidan så var det ingen eller nästan ingen som klarade denna gräns. Jag har även följt
inlägg på facebook om just detta och man kan ju inte annat än skaka på huvudet. Frågan är om
någon kommer bli godkänd eller om alla blir diskvalificerade i nästa tävling. Är det så det ska
vara? Det lär väll för fn få låta lite! Jag undrar lite vad sidovagnarna hade för db? Ska en
sådan här sak ta döda på crosskarten. Det är ju löjligt. Men det är ju min åsikt detta och jag är
inte insatt i alla regler och bestämmelser. Jag hoppas ni haft lite nöje när ni läst denna krönika.
Om det är nått som är galet så kan ni maila mig på lola.kneten@hotmail.com. Jag vill i alla
fall tacka alla förare för underhållningen i backen och så syns vi i Haninge…..kanske….om
decibelen är på rätt sida förståss.
Bakom tangenterna: Lola Olsson
Bakom Linsen: Stefan Lundgren
Här kan ni hitta alla tider och resultat: http://www.datapolen.se/2014/mc2014.htm

