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Hej på er alla!
Vill börja med att leverera ett stort grattis till Jonny
Andrén, som tog hem A-finalen på hemmaplan den 14:e
Juni. Det har han kämpat för länge. Vidare så har vi
införskaffat ett biljardbord till klubbhuset där vi till
hösten kommer att anordna lite aktiviteter. Kom gärna
med förslag. Ha en fortsatt bra sommar & höst och
lycka till på de olika tävlingarna.
Motorhälsningar: f|ãxÜà aÉÜwxy}ùÄÄ

Senaste nytt finner du på vår hemsida

www.fjarasmk.se
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Hej alla motorsportvänner!
Nu är tävlingssäsongen i full gång igen och för dig som ännu inte har betalat
medlemsavgiften för 2008 är det hög tid att göra det nu. Du som har licens,
såväl tävlings- som funktionärslicens, vet väl att den inte gäller om du inte har
betalat din medlemsavgift.

Medlemsavgift år 2008
Aktiv medlem ……..
Familjemedlem…….
Stödmedlem………..

…………………………………………..
(för aktiv medlem med familjemedlemmar
på samma adress) ……………………….
(för Dej som inte är aktiv längre, men ändå
vill stödja Fjärås MK ……………………

200,-300,-50,--

Vårt bankgironummer är 5859-4870.
Glöm inte att skriva namn och personnummer på talongen! Och du som betalar
familjeavgift, kom ihåg att skriva namn och personnummer på alla i familjen
som vill ha medlemskort!

Hälsningar
Pernilla Lexman
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Efter halva säsongen och två körda
tävlingar på Förlandabanan, återstår
Folkrace den 7/9 och finalen i
Rallycross den 27/9. Ett stort tack till
alla som hjälpte till innan första
tävlingen, med det nya staketet,
elinstallation i depån m.m. Det är
alltså snart dags för förberedelsemöte
för de två återstående racen, håll utkik på hemsidan
när dessa är.
Motorhälsningar:

Bo Nordefjäll

FOLKRACE
Förlandabanan 7/9
Start:
10.00
Götalandscupen
4

Götalandscupen
Tomelilla dag 1 24/4
Klass 2
Siwert körde starkt och hade efter 2 omgångar platssiffra 3 och var redan då färdig för
a-final där han slutade 5:a
Klass 4
Andreas Dahlberg körde till fick en bra tid i andra omgången och tog sig till en B-final
där han blev rejält påkört och bilen blev så pass skadad att han
inte kunde delta dagen efter.
Niklas Zackrisson körde till sig en plats i C-finalen men
råkade även han ut för en del tråkigheter och tvingades bryta.
Klass 6
Oskar Andersson körde till sig en första tid i andra omgången
och fick totalt platssiffra 6 och slutade även på sjätte plats i Afinalen.
Rikard Gustavsson tog sig med platssiffra 17 till en B-final
där han slutade på en 5:e plats.
Fredrik Salsten körde sin första Rallycross tävling och tog sig till en C-final där han
slutade på 3:e plats.
Emil Nordefjäll körde till sig en plats i B-finalen som han lyckades vinna och ta sig
upp till A-finalen. Väl där slutade han på en 2:a plats.
Leo Ivarsson fick tidigt problem med bilen och tvingades bryta.
Tomelilla dag 2 25/4
Klass 2
Siwert körde denna dag till sig en B-finals plats där han slutade på en snöplig 2:a plats.
Klass 4
Niklas klämde till med en 3:e tid i sista omgången och tog sig till en C-final där han
satsade lite för hårt över hoppet och tvingades bryta.
Klass 6
Oskar Andersson tog sig med platssiffra 7 till en A-final där han körde till sig en 4:e
plats.
Rikard Gustavsson fick efter första omgången problem med bilen och tvingades bryta.
Salle hamnade denna dag precis utanför C-final.
Emil fick inte till det i kvalen och åkte av banan i B-finalen och slutade i den på en 3:e
plats.
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Fjärås 3/5
Klass 1
Niklas Berglund körde sönder på träning och kunde tyvärr inte fortsätta.
Frank Sigeskog körde till sig en A-finalsplats och slutade där på en 3:e plats.
Klass 2
Siwert deltog här i RM och Götalandscupen samtidigt han slutade på 13:e plats i RM
och 6:e i Götalandscupen.
Klass 4
Andreas Dahlberg tog sig till en C-final där han
hamnade på en 3:e plats.
Lill-Zacke hade oflyt och hamnade utanför final.

Klass 6
Oskar Andersson hamnade i en stökig B-final där slutade på en 4:e plats
Rikard Gustavsson tog sig till en C-final som han tog hem och gick vidare till B-final
men där hände det något med bilen och han kom inte av start plattan.
Salle körde till sig en plats i C-finalen och slutade i den efter att ha blivit vänd på en
5:e plats.
Emil Nordefjäll hamnade i B-final men fick sig där en svartflagg och slutade på sista
plats.
Strängnäs 24/5
Klass 2
Siwert fick inte till det i kvalen men tog sig till en C-final där han slutade på en 5:e
plats.
Klass 4
Andreas fick inte heller till det och hamnade efter kvalheaten utanför final.
Niklas tvingades bryta efter att ha kört sönder motorn.
Klass 6
Oskar gick direkt in i A-final efter bra kvalheat och slutade fyra i finalen.
Rikard med en 10:e och 9:e tid tog sig till C-final där han körde till sig en 3:e plats.
Fredrik ”Salle” Salsten hamnade efter kvalen på en 18:e plats och därmed ingen final.
Emil Nordefjäll kvalade bra och tog sig till en A-final där han länge ledde men fick
nöja sig med en 3:e plats.
Arvika 31/5
Klass 2
Siwert körde till sig en plats i B-finalen väl där körde han starkt men slutade på 2:a
plats.
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Klass 4
Andreas fick inte till det i något av kvalheaten och hamnade utanför final på en 22:a
plats.
Niklas fick till det hyfsat i andra omgången men fick problem med bilen i tredje och
tvingades bryta. Slutade på en 17:e plats
Klass 6
Oskar hamnade i C-final efter att ha delat platssiffran 12 med fem andra förare men
hade en sämre tid än de övriga, men han kammade hem C-finalen och tog sig till B,
där han slutade på en 3:e plats.
Rikard körde 2 omgångar och fick hyfsade tider men fick problem med bilen i tredje
och tvingades bryta, han tog sig till en C-final men kunde
inte köra och slutade på 16:e plats totalt.
Salle körde även han till sig en plats i C-finalen där han
endast fick se sig besegrad av Oskar och slutade alltså på en
2:a plats.
Emil kvalade starkt och var första man in i a-finalen, där
fick han däremot se sig omkörd av 2 förare och gick i mål
på en 3:e plats.
Arvika 1/6
Klass 2
Siwert kvalade bra och tog sig denna dag till en A-final, väl där gav han sig den på att
hamna på pallen vilket han lyckades med, när han passerade mållinjen hamnade han på
en 3:e plats.
Klass 4
Andreas klämde denna dagen till med en bra tid i sista omgången och totalt räckte det
till en plats i C-finalen, väl där slutade han på en 5:e plats efter lite strul.
Klass 6
Oskar kvalade in sig som tredje man till A-finalen där han körde starkt och fick kliva
upp på pallen som 3:a.
Salle fick inte riktigt till det under kvalheaten och hamnade på en 14:e plats.
Emil fick återigen till det i kvalen och gick in i A-finalen som andra man, och gick
även i mål som andra man.

SM
Niklas Berglund (Klass 1 Supernationell)
SM premiär Knutstorp 17:e maj
På den snabba banan körde vi till oss en 6e tid på
tidsträningen, Niklas vann sitt första SM-heat och fick en
snabb 3:e tid. Dessvärre var vi inblandade i en kraftig
startsmäll i 2:a kvalet. Bilen fick kraftigt demolerade
rambalkar, så tävlingen var slut för oss denna gång.
Arvikas deltävling 31:e Maj.
Där var vi snabba på tidsträningen igen, 9:e tid.
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I första kvalet fick vi växellådsproblem.
I andra en heatseger, och i tredje punktering.
Ingen final här heller.
Michael Lexman (J-SM)
Fjärås 3:e maj
Kvalade hyfsat på hemma banan men hamnade precis
utanför någon final på en 7:e plats.
Knutstorp 17:e Maj
Fick inte till starterna och fick inte till några bra tider i
kvalen hamnade på en 8:e plats.
Arvika 31:e Maj
Fick inga riktigt bra tider i kvalen och lyckades inte att sig
till någon final slutade på en 8:e plats.
Piteå 8:e Juni
Körde till sig en plats i A-finalen och slutade där på en 4:e plats.
Bollnäs 19:e Juli
Kvalade in sig till A-finalen och gick i mål som fjärde man.

Sammanställningar:
Götalandscupen:
Klass 1
11. Frank Sigeskog
17. Niklas Berglund
Klass 2
6.
Siwert Nordefjäll
Klass 4
22. Andreas Dahlberg
25. Niklas Zackrisson
Klass 6
3.
Emil Nordefjäll
4.
Oskar Andersson
14. Rikard Gustavsson
16. Fredrik Salsten
25. Leo Ivarsson

SM
18p
3p
77p
27p
23p
97p
87p
34p
32p
3p

1.
2.
3.
27.

Supernationell
Jimmy Holmqvist 167p
Fredrik Tiger
146p
Martin Nilsson
138p
Niklas Berglund
40p

1.
2.
3.
6.

Junior
Mattias Ledin
Santosh Bergren
Petra Nordqvist
Michael Lexman

202p
185p
173p
125p

(Tabellen är efter 6, respektive 7 körda
tävlingar, mer om dessa kommer i nästa
nummer.)
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Årets säsong började på allvar med Borås deltävling i Dalhamscupen i
mitten av april.
Niklas "Hebbe" Herbertsson lyckades som vanligt bra i Borås och
slutade 4:a i A-finalen.
Nytt för året i Dalhemscupen är runner-up och Peter Lindström var
den förste att pröva detta genom att vinna sin D-final, där
också Roland Börjesson körde, för att slutligen komma 5 i C-finalen.
Nicolina Lindström körde i en av sina första seniortävlingar
in som tvåa i damernas A-final.
Under första helgen i juni gick Skenefestivalen av stapeln och många FMKförare var på plats. Ganska många gick
vidare till
söndagens finaltävling och bäst gick det
för Niklas Herbertsson som var den enda
som fick köra tredje omgången och
slutade som
total 29:a. Sämst gick det för Nicolina
som efter en krasch i damtävlingen fick lämna tävlingen för
sjukhusbesök.
Den 14 juni hade vi vår första hemmatävling och den slutade lyckligt
för Johnny Andrén som vann sin första tävling. Han
körde snyggt in som etta i alla tre kvalheaten utan större hot. I Afinalen hade hans Toyota hårdare motstånd men slutligen stod
han överst på prispallen.
Nicolina var inte bara tillbaka på benen i Förlanda efter Skene, hon
dominerade damklassen där hon vann.
I övrigt körde Kenneth Carlsson in som trea i C-finalen, Peter
Lindstöm kom 3:a i D-finalen som Adam Thunstedt också körde med
5:e plats som resultat.
Ett stort gäng åkte till Vimmerby för att pröva lyckan i semesterracet i
mitten av juli. Återigen var det "Hebbe" som lyckades
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bäst genom att kvalificera sig för söndagens tävlingar.
Andra tävlingar där förare från Fjärås MK har deltagit är Ulricehamns
vårtävling där Mikael och Robert Hjalmarsson körde
tillsammans med Linus Johansson. Peter Lindström har varit ute och
åkt i Stenungsund och i Laholm tillsammans med Nicolina.
I slutet av juni körde Varberg sin kvällstävling med ett antal
Fjäråsförare på startlinjen.
Robert Elledal körde Räkracet.
I Trollhättans Fallensdagrace körde Linus Johansson samt Roland och
Claes Börjesson.
Kvar på årets säsong är 5 av de 7 deltävlingarna som körs i
Dalhemscupen med början i Falköping den 9 augusti. Cupen avslutas
i Torslanda den 25 oktober. Däremellan har vi vår egen deltävling den
7/9.

- Claes Börjesson

Nicolina slår runt i Skene
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Adress : Brogården Varbergsvägen 298, 434 98 Kungsbacka.
Tfn: 0300-121 66
E-post:
Ordförande :

Sivert Nordefjäll

Tfn:0300-54 41 00

Kassör :

Pernilla Lexman

Tfn:0340-650414

Folkrace Kontakt

Urban Berntsson

Tfn:0300-21555

Mob:0734-19 17 74

Racing Kontakt

Anders Manley

Tfn:0320-39657

Mob:0705-66 88 15

Tfn:0300-778 47

Mob:0703-34 55 13

Jeanette Berntsson Tfn:0300-38047

Mob:0732-47 75 55

Rallycross Kontakt Bo Nordefjäll
Tjej Kontakt

Mob:0709-67 96 06

Crosskart Kontakt Peter Olsson

Mob:0705-34 08 93

Karting Kontakt

Glenn Kjellgren

Mob:0703-13 95 96

Sportvagn/
Entusiastfordon

Anders Manley
0320-39657
Stig-Åke Börjesson 0320-63212

Tidningsredaktör

Oskar Andersson

oggesson@hotmail.com

Mob:0762-26 49 40

Tidningsredaktör

Emil Nordefjäll

emil_nordefjell@hotmail.com

Mob:0735-31 77 76

Nästa nummer av tidningen kommer ut i November.
Allt material skall vara oss tillhanda senast den 15
Oktober. Med vänliga hälsningar Emil och Oskar.
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