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Det var dags för hemmatävling och den här gången var det hemma på riktigt då start 
och mål var förlagt på Mattssons Mekaniska i Vaggeryd. Kartläsare för dagen var 
Johnny Lindahl från Elbyrån i Vaggeryd. 
 
Första sträckan var Ekesås som vi kört några gånger innan och jag trodde att jag 
hittade men det var många svängar man inte kom ihåg trots allt. Det kan lätt bli dumt 
om man tror att man hittar. Väl i mål så var vi trea, ca 2 sekunder efter Mats 
Adolfsson och 1 sekund efter Andreas Norrby. 
 
Andra sträckan gick utåt Hubbestad och var ca 9 km lång. Här gällde det att ta in den 
förlorade tiden från SS1. Det började regna så smått här inne också och väl i mål 
tyckte jag inte vi hade haft nåt flyt alls. Vägskälen fick jag inte till alls och mot slutet 
var vi halvt utanför vägen och körde men i mål visade det sig att alla hade haft 
problem med lite halka och vi hade snabbaste tid. Ungefär en sekund före Norrby 
och fem före Adolfsson som hade bromsat stopp i ett vägskäl. Här hade vi en riktigt 
bra tid totalt också men strax efter att vi kört färdigt sträckan kom det ett riktigt skyfall 
så de flesta andra fick köra i riktig halka vilket kan vara en anledning till vår bra tid. 
 
Till tredje sträckan visste vi förutsättningarna och då gällde det att ladda på så gott 
det bara gick. Nu körde vi Ekesås en gång till. Märktes direkt att det var bättre attack 
och i mål hade vi förbättrat oss med 3 sekunder från första varvet. Norrby fick 
punktering på en sten som vi också var på och tappade 10 sekunder och Mats 
Adolfsson slog oss med 1,1 sekund. 
 
Detta gjorde att vi tog hem segern med 2,4 sekunder till Mats men vår tid räckte även 
till en 13e plats totalt och tredje snabbaste otrimmade bil! Jag är mycket nöjd och jag 
hoppas att Johnny tyckte det var kul att få vara med också! 


