
Skilling 500 
 

Datum 29/5 2010 
Arrangör Skillingaryds MK 
Placering/antal startande (klass) 3/8 

 
Så var det då äntligen dags för premiär i Smålands Distriktsmästerskap. Hela vintern har man 
längtat till denna dag då det är dags att ge sig ut och tampas med de andra i klassen. 
 
Tävlingen kördes i skogarna runt Smålandsstenar med totalt 6 sträckor på ca 42 km, starten 
var i Torghuset i Smålandsstenar.  
 
Första delen av tävlingen var sträcka 1-3 innan det var dags för service. Dessa sträckor gick 
bra, var ute och körde på en liten stängselstolpe på första sträckan men annars inga större 
missar. Första sträckan var också den lite uppkörd vilket gav mig en hjulinställning som inte 
var hela perfekt. Efter dessa tre låg jag ca 10 sekunder efter ledningen. 
 
Dags för service men det var inte mycket att göra på bilen, försåg bilen med lite soppa och 
besättningen med någon halvsunkig baguette. Kikade även lite på min nya hjulinställning men 
sen var det bara ge sig iväg mot de tre avslutande sträckorna. 
 
SS4 var ruskigt uppkörd tyvärr med stora stenar mitt i spåret, detta föranledde ett missljud i 
framvagnen som satt kvar resten av rallyt men som inte påverkade bilens beteende nämnvärt. 
De två sista sträckorna var riktigt fina, SS5 var knepig med traktordäck i innerkant av nästan 
varje sväng vilket gjorde att det var lite svårt att hitta de rätta linjerna men på den sträckan 
hade jag andra tid med en sekund till den bästa så det var nog fler som också hade lite 
problem. Jag tappade ungefär 10 sekunder på ledningen efter dessa sträckor också. 
 
Så i mål slutade jag på en tredje plats, 20 sekunder upp till segraren och ungefär 13 till tvåan. 
De två framför var A-förare så det gav mig mitt första uppklassningspoäng. Jag kan säga utan 
tvekan att jag aldrig kört snabbare än vad jag gjorde under tävlingen men uppenbarligen 
räckte det ju inte så nästa rally är det bara öka ett snäpp till så man är med och utmanar i 
toppen istället!  
 
Rally är fruktansvärt fränt! 
 


