HEJ!
Nu är våren äntligen här och många av FMKs medlemmar drar igång
en ny motorsäsong!
Fjärås MK arrangerar även i år 4st tävlingar på Förlandabanan,
våran årliga bilmeeting vid brogården går av stapeln i Maj.
Följ gärna vad som händer under året på FMKs hemsida , eller
skicka material som ni vill ska läggas ut på hemsidan.
Fjärås MK har 40 årsjubileum i år vilket kommer att
uppmärksammas!
Till sist vill jag önska alla en riktigt bra vår/sommar.

Hälsningar:

Mikael Johansson

Tävlingar 2011:
16/4
7/5
3/9
1/10

Folkrace Praktiska Familjeracet
Rallycross Götalandscupen
Rallycross Götalandscupen
Folkrace Dalhemscupen
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Tiden går fort och nu är det hög tid att lösa
medlemsavgiften för 2011.
Observera att din licens inte gäller om du inte har betalat
medlemsavgiften.

Vill du stödja klubbens verksamhet och samtidigt ha chans till fina
vinster så kan du prenumerera på BingoLotto. Anmäl dig på
www.bingolotto.se eller använd prenumerationstalongen på lottens
baksida så kommer lotten smidigt hem i brevlådan.
Fjärås MK:s kundnummer är 1032232.
Eller varför inte stödja Fjärås MK:s verksamhet som stödmedlem för
endast 50:-

Information om medlemsavgiften för nästa år!

Medlemsavgift år 2011
Aktiv medlem ……..

…………………………………………..

250,--

Familjemedlem…….

(för aktiv medlem med familjemedlemmar på
samma adress) ……………………….

350,--

Stödmedlem………..

(för Dej som inte är aktiv längre, men ändå vill
stödja Fjärås MK ……………………

50,--

Vårt bankgironummer är 5859-4870.
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Då är det dags för ännu en säsong på Förlandabanan, det blir den
29:e säsongen som vi inleder med Folkrace den 16/4 sedan följer
Rallycross Götalandscupen den 7/5 och final i den samma den 3/9,
sedan avslutar vi med Folkrace den 1/10.
Från början var det tänkt att vi skulle kört en deltävling i RM klass
4 rallycross, men med allt strul som varit med utskott och SM
planering har vi inte hört ett ljud från utskott eller förbund vilket är
snudd på skandal.
I skrivande stund vet man inte med säkerhet hur rallycross kalendern
ser ut och informationen är under all kritik. Nog om detta.
Det händer mycket vid banan tack vare Br Johanssons Sandförsäljning
med Glenn o gubbarna i spetsen.Det har skett underverk i form av en
3000 m2 ny parkering slätt som ett dansgolv alldeles invid banan, se
gärna foto på hemsidan.
Ett stort tack redan nu till alla er som ställer upp som sponsorer och
stöttar vår verksamhet tack vare er och alla goa funktionärer kan vi
hålla på med motorsport, för av kommun får vi inte ett öre, pengarna
går nog till konstgräsplaner och annat viktigt, motorsporten får klara
sig själva. Ni är alla välkomna till ännu en säsong med
förhoppningsvis 4 bra tävlingar.

Motorhälsningar

Bo Nordefjäll

Här jobbar Mikael Gustavsson och
Tore Börjesson för fullt med
röjningsarbete till nya parkeringen.
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Klass 1
Niklas Berglund hoppas komma till start i sin Hyundai.
Bilen står sedan förra året färdig i garaget då det inte blev någon
körning pga. sjukdom.
Vad det blir i år är för tidigt att säga, men vi alla hoppas att få se
honom på banorna igen.
Fredrik Karlsson MG ZR 160 16V, en ny förare i Fjärås MK.
Satsningen innefattar Götalandscupen samt
SM. Välkommen till klubben och lycka till.
Klass 2
Fredrik "Salle" Salsten tar i år steget upp
till klass 2.
Han har under höst/vinter byggt en Subaru
Impreza WRC.
Salle har siktat in sig på att åka SM-serien
och även Götalandscupen, och anmält sitt intresse till att åka
supportklassen under EM i Höljes.
Leo Ivarsson har införskaffat sig en Ford Puma med Volvo-lina, dock
lite osäkert hur många tävlingar det blir i Götalandscupen.
Emil Nordefjäll fortsätter i sin Volvo 480 som under vintern fått sig
en genomgång.
Satsning kommer att omfatta SM och Götalandscupen. Lite beror på
hur upplägget blir.
Klass 4
Oskar Andersson laddar vidare i sin
BMW E36, som han har trimmat lite
här och där.
Oskar satsar i första hand på SMserien i Juniorklassen, samt några
tävlingar i Götalandscupen.
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Patrik Eriksson har putsat och filat på sin Saab 99a, bland annat
har motorn fått sig lite nya fräscha hästar. För Patriks del är det
Götalandscupen som gäller i år.
Rikard Gustafsson har gjort översyn på sin Volvo 240. Bilen lär vara
ny vaxad så han minskar luftmotståndet. För Rikard är det JuniorSM och Götalandscupeen i klass 4 som gäller
Klass 6 Junior
Här kommer Mikael Gustafsson till start i sin Opel Ascona B. Bilen
har fått sig en ny bakdel samt riktning
och övrig kärlek.
För Mikaels del så är det
Götalandscupen som hägrar.
Mikael har i år lovat att sova i
föraroverallen och på så sett vara
laddad från start.

Till FMKáre som vill synas i mängden.
Inför jubileumsåret har vi tagit fram svarta tröjor,
kepsar samt paraplyer med FMK`s logga och 40år.
Dessa är till självkostnadspris.

T-shirt
Keps
Paraply

80:80:160:-

Försäljning av dessa sker vid banan.
Om du har frågor eller vill lägga en beställning
Kontakta Nina Salsten 0702-043577
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Säsongen 2011
Niklas Herbertsson Förutom festivalbil har han refreshat upp en av
sina äldre folkracebilar. Det brukar vara Niklas som är mest
förberedd tidigare år – alltid bra tävlingar i Borås premiär. Nu blir
årets premiär på Förlandabanan. När han nu kopplat bort
rallycrossen, tror vi det blir full säsong på folkracebanorna.
Malin Herbertsson Studierna i Uppsala fortsätter. Vi hoppas att
terminen slutar innan Skenefestivalen. För på sommarlovet blir det väl
jobb på västkusten igen.
Hans Herbertsson. Sotenäsbilen gick ju bra förra året. Så vi ser
fram emot Hans återkomst till tävlingsbanorna.
Claes Börjesson, Han har gamla bekanta bilar, går det att förfina
dem? Det blir väl Dahlhemscupen och någon festival, troligen
Vimmerby.
Peter Lindström Har förberett folkracesäsongen på vanligt vis.
Flertalet folkracebilar i garagen. Rallycrossbilen ligger på blocket till
försäljning.
Nicolina Lindström . Flyttat till gränsen mellan Skåne och Småland.
Tog med sig fjolårets vinnarbil från Vimmerby. Hon hade med sig
170 hästar och mötte kanske samma antal kor. De ska nu preparera
Opeln ytterligare. Så se till att se henne i Vimmerby.
Pontus Karlsson. Volvon som gick så bra i Novemberracet står klar
för vårt Familje race. Så Saaben får väl vänta ett tag.
Robert Dichter. Nya Åsabon har sin Saab nästan färdig, och vi
hoppas att han utmanar fader Håkan.
Roland Börjesson. Det blir kanske några inhopp i år också.
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Fredrik ”Finansministern” Johansson. Säsongen börjar med den röda
folkracebilen i Förlanda. Sedan ryktas det att han ska bli oss
otrogen. Han har tittat åtråvärt på rallycrossbilar länge.
Petra Fridstedt Förbereder sig som kanon fotograf på Entusiast
meetinget 1 maj. Men nu vill vi se vår tävlingskassör anmäld till
damklassen i Dahlhemscupen.
Linus Johansson det vakande ögat i Göteborgs hamn. Ska han vara
bäst i familjen i år också?
Mikael Johansson har sin rallybil och är väldigt körsugen. Sedan ska
han lära sig att köra sakta. Ja i sin veteran BMW 2002. Men när
han hör luftsuget i Solex horisontalförgasarna tror jag inte han kan
hålla igen.
Leo Ivarsson. Familjen har skaffat sig ett verkligt stort garage.
Ingen bil är riktigt färdig, men det kommer säkert en bil till
Vimmerby. Bussen finns kvar. Motorer finns kvar. Fighting spirit
finns kvar.
Sofie Ivarsson, Nu är det damklassen som gäller, så i början av
säsongen är det nog Sofie som står för underhållningen med Mazdan
Mats Ivarsson. Visade sin topptrimmade Volvo på höstavslutningen.
Den får vi kanske se i Skenefestivalen, där ”Miljö Mats” ofta dyker
upp.
Robert Hjalmarsson. Den nye Tölöbon har folkracebil och broder Roger
har skaffat sig en fin verkstad i Björketorp. Roger träffar man när
han mekar för Robert.
Mattias Carlsson. Det har varit lite Volvobilar i Mattias händer de
sista åren men nu är Saab specialisten igång igen.
Caroline Magnusson, Mattias flickvän är anmäld till vår tävling också
med Saab
Patrik Eriksson. Satsar på full rallycross säsong. Men folkracefestivalerna tror Patrik att han hinner med.
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Emelie Bergbom satsar även i år på folkracen med sin fina Opel.
Robert Elledal. Han har en Corsa och en Kadett. Han gillar
Stenungsunds folkracebana , så premiären blir nog där. Bortrest på
vår premiär.
Magnus Andersson. Det var Magnus som förra året kämpade för
klanen Andersson. Vad har klanen Karlsson att sätta emot numera?
Jo!
Kenneth Karlsson med sin Jessica planerar att komma tillbaka i år.
Sonny Andersson planerar också komma tillbaka. En ny Saab 900 är
under byggnad för Vimmerby.
”Salle” Salsten satsar till 110 % på rallycrossen. Men någon rattrost
ska han inte ha i år för redan 2 april är han med Helena i Laholm
och vi blir inte förvånade om vi ser honom uppe i Vimmerby i år
också.
Helena Fosselia. Börjar redan i Laholm den 2 april. Sedan blir det
Förlanda om hon har bil kvar.
Jonny Andrén. Corollan blev ju Jonny av med. Hoppas det dyker upp
någon ny bil, för Elina Borg vill säkert bjuda den motorintresserade
släkten på fler fighter.
Filip Norrsjö. En av våra FMK:are som bygger ny folkracebil. Det
blir en Saab 9000. Premiären blir med fjolårs Saaben.
Mikael Hägg. Han har förberett sig väl med att ha byggt sig en
verkstad inne i sin lada. Sedan står 2 st folkracebilar och är
förberedda?
Robert Andrén. Har sålt sin Toyota Celica. Den stannade nästan i
släkten.
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Bilentusiast meeting vid Rolfsbro
ro 1 maj 2011

kl 11.00 – 14.00

Motorentusiasterna drar återigen igång utomhus-säsongen med ett
meeting runt Fjärås Motorklubbs klubblokal. (tredje gången)
Vi hoppas att ni kommer med era rally- rallycross- och folkracebilar.
Du som inte sett under skalet på dessa bilar,
har nu chansen.
Veteranbilägare kommer med sina fina bilar
och vi hoppas på ett bra väder, när nu dessa
tar ut sina klenoder. Nu har ni chans att se
vad som vanligtvis gömmer sig i garagen.
Sportbilar, stylade bilar, veteranmotorcyklar är också välkomna.
Har du bil över 30 år får du komma på infarten söderifrån. Då står
Petra och fotograferar dem när de kommer över 16oo-talsbron.
Poängpromenad, motorcafé, 60-talsmusik. Om du vill sälja överblivna
reservdelar går det bra med en bagage marknad. Rally- rallycrossoch folkrace- filmer kommer att rulla inne i klubbhuset.
Entusiastgänget har haft 3 möteskvällar i vinter. Först var det
föredrag av Per Åke Larsson om Chevrolets historia. Sedan kom
Arne Lindell och tog DKV- Audi historik. Sist fick vi ett fint
föredrag om gengasens teknik och historia av Christian Persson.
Trevligt var det när det berättades historier av dem som kört med
gengasbilar och traktorer på 40-talet.

WWW.FJARASMK.SE
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FMK PROFILEN
Siwert Nordefjäll
Född: 630506
Favoritfärg: Grön
Favorit bil: Mitsubishi Galant V6 Automat
Dricker helst: Kopparbergs drycker
Äter helst: Köttbullar med mos
Åker helst till: Teneriffa & Förlandabanan
Senast läst: Bilsportskalendern, där han letade
efter SM datum & regler.
Senast sett: DVDn från Jorm.
Siwert började sin motorsportskarriär med Folkrace i dåtidens
värsting Fiat 131.
Rallycross blev det sen, till att börja med i en Volvo 360 och
därefter Volvo 480.
Det blev blandade resultat och som bäst en 3.e plats i Totala
Götalandscupen.
Siwert var under hela 14 år ordförande i klubben, numera är han
klubbhuschef och banchef.
Siwert är en go gubbe som alltid ställer upp för FMK, och är en bra
mentor till brorsonen Emil i hans satsning i Rallycrossen. Siwert har
blivit med husbil och det är hans nya stora intresse.

Nu är det dags att boka Lördagen den 8 Oktober
Till vad?
Då firar alla medlemmar samt inbjudna att FJÄRÅS MK har
jubileum i år.

40

års

Mer info kommer löpande se hemsidan.
/Programrådet
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Adress : Brogården Varbergsvägen 298, 434 98 Kungsbacka.
Tfn: 0300-121 66
E-post: info@fjarasmk.se
Ordförande

Mikael Johansson Tfn:0300-54 14 43

Mob:0767-79 99 65

Kassör

Fredrik Johansson Tfn:0300-32 20 45

Mob:0707-22 13 44

Folkrace Kontakt

Urban Berntsson

Tfn:0300-21 555

Mob:0709-16 81 40

Racing Kontakt

Anders Manley

Tfn:0320-39 657

Mob:0705-66 88 15

Tfn:0300-77 847

Mob:0703-34 55 13

Rallycross Kontakt Bo Nordefjäll
Tjej Kontakt

Nicolina Lindström Tfn:0300-25 888

Crosskart Kontakt Peter Olsson

Mob:0705-340893

Karting Kontakt

Glenn Kjellgren

Mob:0703-139596

Sportvagn/

Anders Manley

Entusiastfordon

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

0320-39657
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