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Första deltävlingen i årets DM-serie avgjordes i skogarna kring Älmhult.  
Övriga i klassen var den klassiska toppen i Claes Engwall och Stefan Ottosson men 
även några nya B-förare som sig bör så det gällde direkt att vara på hugget! 
 
SS1 rullade på ganska bra med bra noter och körning men strax efter halva sträckan 
kopplar det fel i huvudet på föraren. Trots att Pelle sa HÖGER 2 i vägskäl så 
svängde jag vänster och vi fick backa. I mål är vi trea, 9 sekunder efter Stefan och 3 
sekunder efter Claes. Dassig start men det är bara kämpa vidare! 
 
SS2 gick utan några dumheter varken från förare eller kartläsare och vi är här 
snabbast i klassen, 3 sekunder före Claes och hela 7 sekunder före Stefan som kört i 
framförvarande bils damm en stor del av sträckan. Man kan säga att de var vänliga 
nog och släppte tillbaka mig i matchen igen så att vi kunde börja med lika 
förutsättningar igen! 
 
SS3 gick också den ganska bra. Tror bestämt jag överladdade en smula med stor 
tidsödande sladdar i några svängar. Klasseger med en sekund till Stefan. Claes bröt 
dessvärre med drivknutsbrott några hundra meter från mål. 
 
SS4 gick ganska dåligt tyvärr. Svårkörd sträcka med lite dolda krön som jag inte 
vågade hålla i över. Släpper man på snabba partier så tappar man direkt några 
sekunder. Tappar 4 sekunder till mot Stefan. 
 
SS5 går bra, vi vinner med 1,4 sekunder och har därmed 3,6 sekunder till Stefan 
inför sista sträckan som dessvärre bara mätte 2,5 km.  
 
Dagens sista sträcka som jag kört några gånger i andra tävlingar och kan ganska 
bra. Gjorde mitt bästa men ville inte heller köra sönder bilen på sista sträckan. Är 
bara 0,6 sekunder före Stefan här. 
 
Blir alltså slutligen tvåa i klassen. 2,8 sekunder till segraren och fyra sträcksegrar får 
ses som godkänt. Nästa gång är det vi som står på rätt sida marginalen istället! 


