Innehåll:

Hej alla FMK:are ute i vintermörkret, hoppas allt är bra.
Vi har haft ett händelserikt år 2011 med förare som presterat mycket
bra resultat. Vi har arrangerat 4st tävlingar på Förlandabanan, samt
firat Fjärås MK 40 år med en mycket lyckad jubileumsfest i höstas.
Jag vill informera er att om man inte betalar in medlems avgiften
2012 , så kommer man ej att kunna lösa förarlicens säsongen 2012.
Viktigt är också att komma ihåg är Årsmötet 21/2 2012 klockan
19.00 på Brogården!
Har man idéer eller vill arbeta med Klubben, tveka inte att höra av
er till valberedningen eller styrelsen.
Till sist vill jag önska alla rolig läsning, och en god jul & gott nytt år!
Julhälsningar:

Mikael Johansson

ÅRSMÖTE 21/2 2012
kl: 19.00 Brogården

Tiden går fort och snart har tävlingsåret 2011 passerat och nu är det dags att
lösa medlemsavgiften för 2012.
Observera att din licens inte gäller om du inte har betalat medlemsavgiften.
Var med och stöd klubbens verksamhet och ha chans till fina vinster genom att
prenumerera på Bingo Lotto.
Anmäl dig enklast 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 2012
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.

Då har vi avverkat det 29 året på Förlandabanan, som vanligt har vi kört 4
tävlingar, 2st Rallycross i Götalandscupen och 2st Folkrace, en inbjudan och
en deltävling i Dalhemscupen.
Även nästa år är det planerat 4 tävlingar 14/4 & 6/10 Folkrace, 5/5 & 1/9
Rallycross, som vanligt behövs funktionärer och Sponsorer, om vi alla hjälps åt
kommer det att bli ytterligare en lyckad säsong på Förlandabanan som nästa år
firar 30 år.
Arbetet med vår förrådsbyggnad är påbörjat och vi hoppas det blir klart under
säsongen. Den nya parkeringen har blivit mycket bra tack vare Br Johanssons
Sandförsäljning som hjälpt oss med att iordningställa denna, Den nya
skyddsvallen har blivit en bra publikplats, med andra ord händer det alltid
saker på vår motorbana.
Ni som hjälpt till att jaga sponsorer till vår verksamhet skall ha ett stort tack, vi
behöver dock bli fler som hjälps åt med detta, sponsorblankett för 2012 ligger
på vår hemsida så sätt igång redan nu, det skall vara klart till 15/3 .
Har du någon fråga eller fundering slå gärna en signal till mig. Fram tills
motorljudet börjar mullra frampå vårkanten vill jag önska er alla En Riktigt
God Hjul och Ett Gott Nytt Motorår.

Bo Nordefjäll
0703-345513

Götalandscupen
Klass 1
Här deltog Fredrik Karlsson i sin gula MG zr 160, också han ny i klubben för i
år, välkommen till klubben med fart. Fredrik körde två stycken tävlingar där
han slutade 2.a & 3.a och hamnade totalt på en 6.e plats i Götalandscupen.
Klass 2
Här deltog Fredrik Salsten med sin nybyggda
Subaru Impreza och det var även debut i klassen för
Salle. Säsongen kunde inte börja bättre, då Salle
vann A-finalen i premiären på Förlandabanan.
Vilket han lyckades med två gånger till under
sässongen. Dag två i Höljes slog han till igen och vann först B-finalen och
sedan även A-finalen. I Trollhättan klev han högst upp på pallen igen efter att
först ha kört en strulig B-final där han tillslut lurade upp Göran Eriksson på
läktaren och avancerade till nästa final. I A-finalen tog han starten och höll
ledningen in i mål. Efter en jämn sässong slutade Salle på en 2.a plats totalt i
Götalandscupen och en 1.a plats i Västrars DM. Grattis!
Emil Nordefjäll rattade vidare i sin Volvo 480 och började starkt i kvalen i
premiären och tog poolen till A-finalen. Väl där blev
han lite ivrig och snurrade bort en trolig 2.a plats.
Emils bästa resultat kom i Falköping där han
passerade mållinjen som 2.a. Han deltog ej i Höljes
dubbeltävling på grund av bröllop (dock ej hans
egna) och slutade efter säsongen på en 7.e plats
totalt i Götalandscupen.
Daniel Månsson ny i klubben (Välkommen!) rattar även han en Volvo 480.
Han deltog i tre tävlingar och sålde därefter sin kaross, men håller nu på med
nybygge. Daniel blev 27.a totalt i Cupen.

Klass 4
Här finner vi Rikard Gustavsson som kan blicka tillbaka på en kanonsäsong i
sin gröna Volvo 240. En av höjdpunkterna var när han i Saabens hemland
Trollhättan lyckades hålla fem Saabar bakom sig och ta hem sin första A-finals
seger i Klass 4. I stort sett var Rikard på pallen i alla tävlingar, vilket
resulterade i Totalseger i Götalandscupen och även 1.a i DM. Grattis!
Oskar Andersson i sin alltid lika fina BMW E36a
deltog i tre stycken Götalandscupstävlingar och
som han gjorde det. Han var 2.a i Fjärås och
följde sedan upp med sin första seger i Klass 4 på
Falköpings Motorbana. Grattis, och när det var
dags för hemma tävling igen så satt formen i och
han tog ytterligare en seger. Efter mycket fin
körning slutade Oskar 9.a totalt i Cupen.
Patrik Eriksson laddade vidare i år med sin blåa Saab 99. Han körde bättre och
bättre under säsongen, och hade inte oturen
infunnit sig hade han kört flera finaler, trots lite
strul med bilen slutade han på en 24.e plats i
Götalandscupen.
Klass 6 Junior
Mikael (Kexchoklad) Gustavsson körde vidare i sin
Opel Ascona B. Mikael är en go & glad snubbe som kämpar på för fullt. En av
hilightsen var i Falköping där han satte snabbaste tid i tredje omgången och
var klar för A-final. Väl där tog han starten och hade en klar ledning, men
tyvärr ville alla hjulen inte vara med utan höger bak lämnade bilen och
försvann. Det tog ca 1 timma för pappa Glenn att hitta det bortflugna hjulet i
skogen. Totalt slutade Mikael på en 6.e plats i årets Cup.

SM Rallycross 2011
2400
Här deltog Emil & Salle. Emils bästa resultat kom i Arvika där han var 4.a i Cfinal och totalt hamnade han 22.a i SM.
Salle hade sin bästa tävling i finalen på Kinnekulle, där var han i C-final och på
väg mot en B-final när han fick en påkörning bakifrån och blev 3.a i mål. Salle
slutade på en 17.e plats totalt i SM.
Junior SM
Rikard Gustavsson körde hela SM serien och det började bra med en 3.e plats i
Arvika. Efter det körde han till sig en 6.e plats i Strängnäs där bilen tyvärr lade
av i Finalen. Sedan bar det av 150 mil norrut
till Kalix där han gick i mål som 2.a. Lite längre
söderut i Piteå var nästa tävling. Rikard var inte
riktigt överens med banan och hamnade
utanför final på en 7.e plats, men när allt var
sluträknat blev Rikard 3.a i Junior SM och tog
hem bronspengen. Bra jobbat!
Oskar Andersson satsade även han fullt ut på
SM-serien. I premiären i Arvika visade han prov på stabil körning och körde
till sig en 2.a plats. Detta följde han upp med ytterligare en pallplacering i
Strängnäs då han blev 3.a. Kalix var nästa tävling och här klättrade Oskar
högst upp på prispallen och blev med det den första FMK:are att vinna en SMdeltävling i Rallycross. I Piteå tog han återigen en fin placering då som 2.a efter
värsta konkurrenten Tommy Johansson. Till Finalen på Kinnekulle var Oskar
tvungen att placera sig före Tommy, och han gjorde allt han kunde och lite till
men fick ge sig. Han blev 2.a, en
placering som han även fick i
Junior SM och fick ta emot en fin
silvermedalj. Grattis Oskar!

Folkrace säsongen 2011
Årets Dahlhemscup resultat: Trea kom Peter Lindström som både kört Opel
och Toyota Celica i år. Roland Börjesson kom 8:a, Pontus Karlsson 17:e, Claes
Börjesson kom 19:e. Mikael Hägg 35:a, Robert Dichter 45:a. Mattias Karlsson
48:a, Linus Johansson 49:a, Mikael Johansson 50:e, Sonny Andersson 51:a,
Patrik Eriksson 59:a Leo Ivarsson 61:a, Niklas Herbertsson 65:a, Caroline
Magnusson 70:e, Fredrik Salsten 79:a, Dennis Andersson 90:e, Robert Elledal
110:a och Jenny Åkesson 112:e. Det var 130 deltagare i år. Bland juniorerna
blev Emelie Bergbom 4:a och Axel Ljunggren FMK 6:a. Det var 22 deltagare
med i junior cupen i år.
Västkustserien resultat: Mikael Hägg kom 28:a,
Peter Lindström 45:a, Pontus Karlsson 46:a,
Mattias Karlsson 110:a, Fredrik Salsten 130:a, Leo
Ivarsson 131:a, Robert Hjalmarsson 157:a, Mats
Ivarsson 159:a. 180 förare deltog i seniorklassen. I
dam/veteranklassen kom Roland Börjesson 4:a
(bästa veteran), Caroline Magnusson kom11:a,
Hans Herbertsson 21:a, Sofie Ivarsson 28:a.
Klassen hade 39 deltagare. Axel Ljunggren kom på
19:e plats. Junior-cupen hade 31 deltagare.

Claes i B-final på Förlandabanan

Peter Lindström. Han vann B-finalen på vår
hemmatävling. I Dals ledde han A-finalen när han rullade. I Varbergs
kvällstävling blev det en 6:e plats i A-finalen. Varbergs Dalhemcup blev det 5:a
i A-final. I Skene blev det brons i A-final. Säsongen avslutades med många
svartflaggor annars kunde det blivit cupvinst. Peter kom på 3:e plats i
Dahlhemscupen.
Nicolina Lindström . Började säsongen med att vinna Laholms folkrace i April.
Nu har hon fött en folkraceflicka, vad kan det annars bli med två föräldrar med
farten i blodet. Hon är några veckor gammal nu.
Pontus Karlsson. En av våra flitigaste åkaren som vanligt. Kör blandat Volvo
och Saab. 4:a i C-final i Ulricehamn. 6:a i B-final Torslanda. Han går ett
framgångsrikt 2012 till mötes. Nybygge planeras.
Claes Börjesson, Han började med en 4:e plats i B final i vår hemmatävling.
Bästa Fjäråsförare i Varbergs kvällstävling med en 4:e plats i A-finalen. I

Vimmerby kom han 70 meter innan han , Patrik Eriksson och Veine Johansson
hamnade in i sandvallen. Säsongen avslutade han med en B-final i vår
Dahlhemstävling.
Mikael Hägg. En av våra flitigaste åkare. Har kört både Dalhemscup och
Västkust cup. 4:a i B final i Varbergs Kvällstävling.3:a i C-final i Älvsbygden.
Han har varit och kört allt mellan Helsingborg till Dalsland.
Mikael Johansson har tagit över Fredriks
folkracebil. Den har varit i Varberg 2 gånger och
Torslanda.

Emelie Bergbom 4.a A-final

Niklas Herbertsson 2-dagars i Nyköping
kommer Niklas aldrig att glömma. Segrare i A
finalen för framhjulsdrivet. Detta är en av de
största ”Stockholmsfestivalerna”. Sedan
avslutade han med 2:a i superfinalen. 50 anbud
på bilen. I Varbergs Dalhemscup vanns D-final
och 6:a i C-final.

Malin Herbertsson Studierna i Uppsala fortsätter.
Hans Herbertsson. Älvsbygdens augustitävling i Västkustcupen visade Hans
upp sig i veteranklassen. Han fick bryta B-finalen när rotorn sprack, just när
han skulle gå upp i ledning.
Roland Börjeson. Det blev några inhopp i år också. 4 A-finaler, 3 B-finaler, 1
D-final, 2:a i C-final i Vimmerby veteraner.
Fredrik ”Finansministern” Johansson. Säsongen började med folkrace i
Förlanda i april. Sedan har det skruvats med rallycrossbil.
Petra Fridstedt har skaffat sig hus i centralorten (Fjärås)med plats för många
folkracebilar.
Robert Dichter kom 32:a på vår sista hemmatävling. Körde även i Varberg och
Torslanda.
Linus Johansson kom 26:a i vår sista hemmatävling. Körde även i Skene och
Torslanda.

Leo Ivarsson. Fritiden har lagts på en stor fin racebuss. Han har kört i
Vimmerby, Varbergs kvällstävling. 5:a i C-finalen i Torslanda efter att han
vunnit D-finalen. Avslutade säsongen på Tjörn.
”Salle” Salsten . I Vimmerby gick han inte vidare till lördag men slog nästan ett
annat rekord. Det var 254 anbud på hans fina Volvo efter tävlingen. Deltagit i
Torslandas och Tjörns sista tävlingar. Blir det VW i Vimmerby nästa år?
Sofie Ivarsson, I Stenungsund den 1 maj blev det en 8:e plats med Mazdan i
dam/ veteran klassen.
Mats Ivarsson. Visade upp sig på kvällstävlingen i Varberg. En 5:e plats i Afinalen avslutade på Tjörn.
Robert Hjalmarsson. Roberts avslutade säsongen på Tjörn, nu den 12 nov.
Dagen avslutades i räcket och ett elakt bud på den snabba bilen , men han fick
hem den.
Roger Andersson visade framfötterna i November racet. Trevlig återkomst för
den pålitlige final-åkaren.
Mattias Carlsson. I Skenes Dahlhemscup vann han D-final och blev 3:a i Cfinal. På Tjörn blev det en 1:a, 2:a o svart. Mattias är på gång.
Caroline Magnusson, I Stenungsund blev det A final med en 3:e plats . Hon
blev bästa dam i Dahlhemscupen. I Fjärås hemmatävling blev hon 39:a.
Andreas Karlsson började säsongen med vår vårtävling
Patrik Eriksson. I Vimmerby blev det inte ett fullt heat. Sandvall plus
motorhaveri. Vid Fjärås sista tävling kom han till C-final.
Vår junior Emelie Bergbom blev 4:a i A-final Varbergs kvälltävling. I vår sista
hemmatävling kom hon 4:a i A-finalen och i Torslanda blev det en 5:eplats i Afinal. Hon körde många tävlingar, så slutgiltigt blev hon 4:a i Dalhemscupens
juniorklass och bästa dam. Hon har nu köpt Rallycrossbil nämligen Peters
Peugeot 205. Vi önskar henne lycka till i rallycrossen.
Axel Ljunggren vår senaste junior. I Varberg kom han 5:a i A-finalen. I vår sista
hemmatävling blev han även där 5:a i A-finalen. Blev 6:a Dahlhemscupen. En
entusiast med enormt folkraceintresse. På Tjörn blev det en 4:e plats i Afinalen.

Robert Elledal. Han har luftat sin Opel på hemmatävlingarna
Magnus Andersson har varit vår hemmabana trogen 2 ggr.
Dennis Andersson kom 29:a på vår sista hemmatävling.
Kenneth Karlsson med sin Jessica laddar för nästa år.
Sonny Andersson sågs i Vimmerby , Varberg, vår sista tävling och i Torslanda.
När får Siv låna bilen?
Sören Andersson. Ja , det är han som ser till att vi har fina folkracetävlingar.
Jobbade sist veckovis på banan innan tävlingen.
Helena Fosselia. Började i Laholm , fortsatte med Kardankungen och
avslutade med November-racet
Jonny Andrén. Arbetar med hus och familj i år.
Filip Norrsjö. Det blev en tävling med fjolårs Saaben. Men hur går det med
Saab 9000-nybygget?
Erik Klevensparr vår senaste junior har
varit ute och kört debutant i år.
Daniel Månsson. Kört lite folkrace, men
lägger mesta kraften på rallycrossen.
Jenny Åkesson gjorde debut för Fjärås i
vår sista tävling.
Fjärås MK:s sista tävling på
Förlandabanan den 1 oktober ingick i
Dahlhemscupen. Då ställde de flesta av
Fjärås förare upp, de var 20 stycken.
Emelie & Axel efter A-finalen
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