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ORDFÖRANDE HAR ORDET
Hej alla FMKare, nu är det vår igen och våran verksamhet på Förlandabanan har dragit igång.
Nytt för i år är våran nya hall bakom startplattan.
Vi börjar den 14/4 med Folkrace, 29/4 bilmeeting vid brogården tätt följt av Rallycross 5/5.
Följ vad som händer i Fjärås MK på våran fina hemsida, www.fjarasmk.se .

Jag vill vidare slå ett slag för vikten av att närvara vid möten och arbetsdagar mm!
Desto fler som närvarar, desto bättre och roligare arrangemang kan vi åstadkomma i
föreningen!
Nu hoppas jag att ALLA får en bra vår och sommar, samt en mycket bra läsning i detta nr av
FMKarn så ses vi ute på banorna!

Mikael Johansson

Vår nya hall.

All övrig info såsom kommande möten, arbetsdagar, tävlingar,
kontaktpersoner m.m finns på vår hemsida.

WWW.FJARASMK.SE
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KASSÖREN HAR ORDET
Snart drar tävlingsåret 2012 igång, för dig som ännu inte betalt din medlemsavgift är det
därför hög tid att göra det.
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:‐

OBS! Nya medlemsavgifter för aktiv och familj 2012





Aktiv medlem
Familjemedlem
Stödmedlem

250:‐
350:‐
50:‐ (samma som tidigare år)

Vårt bankgironummer är 5859‐4870.
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FÖRLANDABANENYTT
I år är det 30 år sedan vi körde första tävlingen på Förlandabanan. Då var det Folkrace med
48 startande, mer vågade vi inte ta emot trots ca. 250 anmälningar. Vi visste inte hur banan
skulle hålla, och tur var det att vi inte tog emot fler för det höll inte så bra. Det är skillnade
idag 30 år senare då vi har en riktigt bra bana som håller i alla väder. I år blir det som vanligt
4 tävlingar, redan 14/4 Folkrace följt av Rallycross 5/5 och 1/9 båda deltävlingar i
Götalandscupen. Vi avslutar 30 års jubileet med Folkrace 6/10. Som vanligt behövs
funktionärer så jag hoppas att ni ställer upp. Ett stort tack till våra sponsorer som stöttar vår
verksamhet, ni är välkomna att komma till våra tävlingar. Nyhet för året är att vårt
kombinerade förråd/besiktningshall är på gång att bli klart. Vi alla ser fram emot lite gött
motorbuller och race på Förlandabanan 2012.

Motorhälsningar

Bo Nordefjäll
PS: Att bli utsedd till Hedersordförande i Fjärås MK värmde. Tack!

SPORT/VETERANBILSEKTIONEN
PK:s far Hans Karlsson har snart klar sin Mazda RX3 1973 årsmodell. Ska bli ett nöje att lyssna
på motorljudet från vankeln.
Mera nyheter får ni när ni kommer till Bilentusiastmeetinget den 29 april vid vårt klubbhus
vid Rolfsbro kl. 11.00 till 14.00
Foto‐intresserad? Vill du hjälpa till och ta foton på entusiastmeetinget. Kontakta Roland
Börjesson!

4

FOLKRACE
Årets Dahlhemscup kommer att bli intressant i år . Vi får våra 6 st tävlingar i serien vilket
förbättrar intresset (vi hade bara 4 st förra året).
Västkustserien: Vi hade 12 förare som besökte denna serie förra året. Vi får se om vi också
har tid för denna serie.
Peter Lindström. Vill förbättra sin 3:e plats i Dalhemscupen förra året. Peter Lindström har
laddat upp med några Oplar nu. Den sista en Opel Corsa. Kanske ett botemedel mot
svartflaggor. Bättre att ta starten med en gång.
Nicolina Lindström . blixtrade ju till förra året i Laholm. Ska det komma en blixt till. Hon ska
försvara sin vinst i år nu den 31 mars. Vi hoppas få se henne häruppe någon gång i år.
Pontus Karlsson. Som vi numera ser i verkstaden hos Einarsson och i verkligt granna
Peugeot bilar. Han har kvar sin Saab och Volvo och nu står där en nybyggd folkrace Peugeot
405 Mi16.
Claes Börjesson, Deltagande i Dahlhemscupen är målet. Har
laddat med nya kolvringar.
Mikael Hägg. Har fortsatt bygga bil. Han har nu minst 3 bilar.
Huvudbilen är renoverad, så han får vi säkert se i toppform i år,
såvida hans snickerier ej tar för mycket tid.
Mikael Johansson har sålt sin röda folkracebil. Fortsätter
renovera både rallybilen och veteranbilen.
Niklas Herbertsson 2‐dagars i Nyköping har blivit hans favorit. Han har redan bil för detta
ändamål där han ska försvara sin fjolårsvinst. Bil till Dahlhemscupen är nästan färdig också.
Hans Herbertsson. Det blir nog några tävlingar. Skenefestival och Räkrace brukar Hasse gilla.

Roland Börjeson. Det blir väl Dahlhemscupen i år.
Fredrik ”Finansministern” Johansson. Har 2 projekt. En ny folkraceförare och en
rallycrossbil.
Petra Fridstedt . Är i högsta grad inblandad i projekt 1, slutdatum omkring 29 april.
Robert Dichter. Är sugen igen. Hans comeback förra året gick ju bra. Håkan är trevlig att se
både som förare och mek.
Linus Johansson bygger ny bil och har sin gamla kvar, så vi hoppas…
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Leo Ivarsson. Har blivit företagare. Så han sysslar med allt mellan cykel, motorcykel, bilar och
buss. Förutom rallycrossen blir det nog Vimmerby och Skenefestivalen.
”Salle” Salsten . Även han 2 hjulig företagare. Trots en rallycross‐säsong blir det säkert de
stora folkracetävlingarna även i år.
Mats Ivarsson. Tack vare en födelsepresent går Mats kanske över till rallycrossen. Han har
alla delar hemma. Bara att montera.
Robert och Mikael Hjalmarsson. Har kvar snabb Volvo.
Roger Andersson får mer och mer sug efter snabb bil. Bilen är inköpt så….
Mattias Carlsson. Börjar säsongen i Varberg den 7 april. Han har
bestämt sig att köra som Attan i år. Nybyggd folkracebuss. Flera
nybyggen med nya 900 karosser.
Caroline Magnusson, börjar säsongen med vår hemmatävling och
nyrenoverad motor.
Patrik Eriksson. Tar en time out från rallycrossen och mekar för
lillasystern Emelie. Däremot blir det en bättre satsning på folkracen igen. Har köpt Mikaels
Saab som han nu preparerar.
Emelie Bergbom går över till rallycrossen.
Axel Ljunggren vår senaste junior. Har köpt ny bil. Han har sålt sin gamla. Har ett enormt
folkraceintresse
Robert Elledal. Förra året var han ute med sin Corsa, i år blir det nog hans Astra som han
kommer att lufta.
Magnus Andersson jobbar på sin Micra som han ska ha färdig till Vimmerby.
Kenneth Karlsson med sin Jessica. Det blir nog Jessica som börjar på vår hemmatävling.
Kenneth har Vimmerby som sitt mål. Delar då bil med Sonny
Sonny Andersson har alltid bra bil i Vimmerby. När det
nyisolerade garaget blir färdigt, ska det vara fokus på nya
motorn.
Sören och Dennis Andersson har sin Volvo 140.
Helena Fosselia. Jobbar på med sin Volvo. Hon satsar på premiär
i Borås och Dalhemscupen..
Jonny Andrén. Färdigbyggt hus. Färsk funktionärkurs. Sugen på att bygga bil. Elina behöver
en för att träna – tävla.
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Filip Norrsjö. Slutar snart skolan. Håller på med projektarbetet. Det är Saab 9000‐nybygget.
Nu är det 12 tim per dygn om han ska bli klar till vår hemmatävling.
Erik Klevensparr har ytterligare ett år som junior. Vi kan förvänta oss mycket med Magnus
Ingesson som mentor.

RALLYCROSS
Klass 1 Super Nationell
Fredrik Karlsson kommer till start i sin gula MG, bilen den har gåtts igenom och innehåller
samma grejer som tidigare säsong. Fredrik tänker åka Götalandscupen samt SM serien i Klass
1.
Niklas Berglund kommer till start efter ett längre
ofrivilligt uppehåll. Skönt att se han tillbaka, satsningen är
inte riktigt planlagd i skrivande stund men det kan bli lite
av varje.

Klass 2 Super Nationell max 2400cc
Daniel Månsson kommer till start i år med en nybyggd Ford Escort RS2000 i klass 2. Har
förhoppningar på att köra hela Götalandscupen. Ifall möjlighet finns kommer han även köra
någon SM deltävling.
Emil Nordefjäll satsar vidare i sin Volvo 480 som fått sedvanlig genomgång i vinter, tanken är
att åka Götalandscupen samt SM i klass 2.
Fredrik Salsten fortsätter med en mycket uppdaterad Subaru Impreza WRX STI, bland annat
har den fått en uppdaterad motor från skåneland. I år lägger han fokus på SM. Blir
uppvärmning i Götalandscupen. Förhoppnings blir det även ett inhopp supportklassen i
Höljes EM deltävling. Även någon deltävling i NEZ (North European Zone) är intressant.

Leo Ivarsson har byggt en Hyundai Accent för klass 2 och
tänker satsa på Götalandscupen.
Mats Ivarsson har införskaffat sig en Opel Ascona B till
klass 2 och tänker åka enstaka tävlingar i
Götalandscupen.
Klass 4:Super Nationell max 2150cc
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Rikard Gustavsson har lagt krut på att bygga lägenhet under vintern, så i år blir det enstaka
tävlingar i Götalandscupens klass 4 i sin Volvo 240. Men det står en intressant kaross för
framtida satsningar i garaget.
Oskar Andersson rattar vidare i sin BMW E36a. Bilen har i vinter fått lite makeover, bland
annat glasfiberskärmar. Satsning är i första hand på J‐SM, där Oskar blev 2.a förra året så nu
är målsättningen seger. Norrlandsveckan är även intressant. Oskar kommer också att köra en
del tävlingar i Götalandscupen.
Patrik Eriksson tar ett sabbatsår för att hjälpa lillasyster i sin rallycross debut. Men det blir
en del folkrace tävlingar under året.
Micke Nyström en ny förare i Fjärås MK färger. Vi säger
välkommen till klubben hela familjen. Micke kör en Opel
Astra i klass 4. Denna bil är det tredje säsongen han kör.
Målsättning för 2012 är att köra hela Götalandscupen.
Blivande fadern Fredrik Johansson är debutant i
rallycrossens klass 4. Han har köpt Niklas Herbertssons
SAAB 99 och har som ambition att köra alla deltävlingar i
Götalandscupen.
Klass 6: Super Nationell max 2150cc Juniorer 16‐20år
Mikael Gustavsson fortsätter i sin Opel Ascona B i klass 6 och ska köra enstaka tävlingar i
Götalandscupen.
Emelie Bergbom tar i år steget upp till Junior rallycrossen, och har införskaffat sig en RC bil.
Hon kommer att ratta Peter Lindströms Peugeot 205. Emelie kommer att köra
Götalandscupen.
NEZ 2012
1 12‐13/5 Nysum Danmark
2 19‐20/5 Momarken Norge
3 14‐15/7 Vilkyciai Litauen
4 21‐22/7 Musa Lettland

8 1/9 Fjärås MK
9 15/9 MK Team Westom

Götalandscupen 2012

1 26/5 Finnskoga MK
2 16/6 Strängnäs AMS
3 14/7 Piteå MS
4 8/9 Götene MK

1 21/4 Tomelilla MK
2 22/4 Tomelilla MK
3 5/5 Fjärås MK
4 19/5 Karlstads MC
5 9/6 SMK Trollhättan
6 4/8 Skene MS
718/8 Falköpings MK

Rallycross SM 2012

Norrlandsveckan 2012
1 18/7 Kalix MK
2 21/7 Skellefteå MS
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