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Vimmerby MS arrangerade dagens deltävling i Smålands DM. Fem sträckor på totalt 
5 mil så det var gott om bilåka för pengen idag och det gillar vi! 
 
Uppstigning 4.30 och avfärd 5.30. Besiktigade och klara var vi klockan 8 och vi 
startade klockan 12.  
 
Första sträckan var dagens längsta på 15km och här visste vi att vi måste satsa lite 
för att inte förstöra för resten av dagen genom att vara långt efter. Ganska hyfsat ladd 
och lite nära diket någon gång men i mål med näst bäst tid i klassen, 6 sekunder till 
ettan, Stefan Ottosson, och 1 sekund till trean, Claes Engwall. Bra start! 
 
Andra sträckan var lite krokigare och här stod dessvärre trean i klassen, Engwall, på 
taket. Vi tog oss igenom sträckan med snabbaste tid i klassen, 0,2 sekunder före 
Ottosson.  
 
Service. Besättningen fick lite mat och bilen fick lite bensin, värre än så är det sällan i 
gr. E. 
 
Tredje sträckan var riktigt kul med luriga svängar och några lyft. Här flöt det mesta på 
i bra fart och vi tar en ny sträckseger. 1,9 sekunder före Ottosson. Därmed låg vi 4 
sekunder efter inför de två sista sträckorna. 
 
Fjärde sträckan kördes i ett gott tempo men inte gott nog skulle det visa sig då 
Ottosson slog oss med hela 6 sekunder här.  
 
Sista sträckan för idag var också dagens snabbaste och tråkigaste får jag nog 
erkänna. Många långa raksträckor som i ändarna hade snabba svängar. Ändå inga 
större problem här och i mål var vi ca 1 sekund efter Ottosson. 
 
Till slut blev vi alltså tvåa i klassen, slagna med 11 sekunder på 5 mil specialsträcka 
är inte fy skam. Snabbare än så här har jag aldrig åkt men jag siktar väl snarare på 
att öka lite än att nöja mig med nära förstaplatsen.  
 


