Hej allihop
Våren är här och motorsäsongen är i full gång.
I år väntar fyra spännande race på Förlandabanan , samt vår populära
entusiastmeeting vid klubbstugan Brogården.
Vi kommer även att ha bilar i vår monter på Tjolöholm Classic motor.
Fjärås MK har i år redan arrangerat två stycken väl
genomförda licenskurser, en för folkrace och en för rallycross.
Den 23/3 arrangerade vi en mycket informativ funktionärskurs på
Förlandabanan.
Där gick vi igenom hur ett tävlingsarrangemang fungerar och även en
genomgång hur man agerar vid brand eller annan olycka.
Jag vill uppmana alla till att gå på dessa kurser när dom kommer i
framtiden, där finns mycket viktig kunskap.
Som vanligt vill jag slå ett slag för Fjärås MKs hemsida, där läggs info
om möten m.m. ut kontinuerligt.
Vill du vara med och hjälpa till som funktionär vid tävling på
Förlandabanan, tveka inte att ringa någon av våra funktionärsansvariga
och anmäl er!
Med detta önskar jag alla en fin vår/sommar!

Mikael

ALLTID SENASTE NYTT!

Snart drar tävlingsåret 2013 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 100:-

Aktiv Medlem
250:Familjemedlem
350:Stödmedlem
100:Vårt bankgironummer är 5859-4870.

Ny säsong på Förlandabanan det blir den 31:a sedan starten 1982. Som
vanligt kör vi 4 race, Folkrace i Dahlhemscupen 13/4 & 7/9. Rallycross i
Götalandscupen den 15/6 & Finalen i cupen den 29/9, alla race med start
kl 10:00.
Som vanligt behövs funktionärer till våra tävlingar, kan du hjälpa till hör
av dig till Oskar Andersson 0762-264940 eller Fredrik Salsten 0702515135.
Jag vill redan nu framföra ett stort tack till er som stöttar och sponsrar vår
verksamhet och hälsa er riktigt varmt välkomna till våra tävlingar. Vi
hade en givande funktionärskurs vid banan lördagen den 23/3 speciellt
utbildningen av bilbrand och omhändertagande av ev. skadad person var
mycket givande, och ledd av en sakkunnig på området, synd bara att inte
fler kom.
Nu hoppas vi vintern släpper sitt grepp så vi får höra lite gött motorbuller
på banan. Övrig information hittar du på vår hemsida.
Motorhälsningar

Bo Nordefjäll

Folkrace 2013 vårens aktiviteter och framtidsutsikter.
Folkracelicenskursen den 2 mars avlöpte på ett inspirerande sätt där Carola Iderud
höll i trådarna. 5 tjejer var med Lena Zeiron, Nina Karlsson, Louise Olsén, Madelene
Månsson och Christina Bergendal. På juniorsidan kom Alexander Gustafsson (som
köpt kusin Sandras bil). Leo Berger ska nu också lyssna på höga varvtal förutom de
musikaliska toner han vanligtvis brukar frambringa. Övriga deltagare var Håkan
Ström, Fredrik Helde, Niklas Haraldsson och Martin Ågren.
Årets Dahlhemscup (DHC). Första deltävlingen var i Skillingaryd den 23 mars. 8
förare från FMK tog sig dit i kylan. Det blev den bästa framgången på länge. Jan
Anders vann superfinalen med Pontus på 5:e plats. Patrik och Axel stod på pallen
med sina 3:e platser i semifinalen. Roland blev 5:a i sin semi. Och fler skulle varit i
semi om inte svarten…….
Västkustserien: Även i år kolliderar vissa tävlingar med
Dalhemscupen. Sotenäs har samma datum som vår hemmatävling 13
april.
Peter Lindström. Har röjt ur första våningen på sitt hus. Folkrace
säsongen kan bli reducerad av att han ska bygga kök, toaletter och
rum där han ska få plats med alla sina folkrace-pokaler. Men han har
några Oplar som bara behöver några dagar för att bli
konkurrenskraftiga. Han håller också alltid ögonen öppna för nya bilar.

Jan Anders inför superfinalen

Claes Börjesson, stod över första tävlingen i Skillingaryd pga. sitt resande i jobbet.
Sedan får han ta i om han ska försvara sin 5:e placering i DHC.
Jan-Anders Bengtsson vann totalt i Skillingaryd. Vi vet att han är som bäst på slirigt
underlag. Nu ska han försvara segern i Fjärås solskenstävling.
Patrik Eriksson. Han har svetsat upp sin gamla pärla som var hans stadiga
semifinalbil. Det blev ytterligare en semifinal i Skillingaryd, en tredje plats. Den 7:e
semifinalen på raken. Patrik Eriksson tycks försvara sin 7:e placering i DHC från
förra året.
Louise Olsén kommer troligen att dela bil med Patrik,
när hon får licensen.

Jan Anders och Pontus Superfinal

Pontus Karlsson. Det blev superfinal i Skillingaryd och
han har skaffat sig ett fint läge i Dalhemscupen. Han hade
problem med sikten i superfinalen och välte då en kona,
så det blev svartflagg. Ett nybygge varje år är Pontus
paroll. En Peugeot 205:a med MII 16 motor och lättare
kaross får vi möta i år.

Mikael Hägg kommer med nygammal bil, där motorn fått en uppgradering. Han har
verkligen många järn i elden. Smidde också fram fint kursmaterial till Licenskursen. I
Skillingaryd krigade han bra, nära semifinal. Han har snart justerat upp även denna

sin bil.
Axel Ljunggren har i år blivit senior. Nyinköpt bil. Ny bilkärra. I Skillingaryd blev
det en bronsplats i semifinal. Så det har hänt mycket i Häggs racecenter i vinter.
Mikael Johansson förutom rallykörningen hoppas vi se hans VW i Fjärås tävling 13
april.
Nicolina Lindström . Mamma Nicolina vi vill se dig den 13 april.
Mattias Carlsson. Rallycross enkel ryktas det om för Mattias del.
Caroline Magnusson, Hon blev bästa dam i Dahlhemscupen förra året. Nu när det
blir en egen klass med damer och oldboys, blir det kanske mera intresse bland
damerna. Krigade hårt i Skillingaryd. En svartflagg hindrade henne under
framgången.
Niklas Herbertsson . Ja han fixar säkert en bil för Nyköping. Och kommer suget
innan lånar han säkert farsans bil.
Malin Herbertsson jobbar som personlig tränare på gym i Karlsborg. Detta passar ju
en gymnast med folkrace-erfarenhet och fighting spirit.
Hans Herbertsson. Räkracet och Älvsbygdens folkracetävling är
favorittävlingar. Där hoppas vi få se honom.
Roland Börjesson. Satsar på Dalhemscupens oldboysklass. Han
började med en 5:e plats i semifinal i Skillingaryd.
Lena Zeiron har licensen nu så premiärtävling blir det kanske 13
april.

Pontus Karlsson inför superfinalen

Robert Hjalmarsson. Ny rallycrosslicens. Blir det folkrace eller Rallycross enkel?
Roger Andersson. Vi glömmer inte dina finalåkningar förr i tiden. Nu har du ju fått
större resurser så…..
Mikael Hjalmarsson. Även han har skaffat sig en ny rallycrosslicens. Vilka tävlingar
får vi se honom på?
Helena Fosselia. Var med i Skillingaryd med en oprövad bil. Tyvärr blev det ingen
start då något hände med motorn vid besiktningen. Saab är det som gäller i år.
Ann-Sofi Fosselia börjar som mekaniker i säsongstarten.
Erik Klevensparr var i Skillingaryd för att skaffa sig inspiration. Ska hem och meka
med sin mekaniker Magnus Ingesson.
Leo Ivarsson. Blir det Vimmerby som vanligt?

”Salle” Salsten . Vi hoppas att du även hinner med lite folkrace.
Sonny Andersson och Siv Carlsson håller igång Sveriges äldsta folkraceserie
Sören Andersson. Vår arbetsmyras skägg har blivit modernt. Det är han som skapar
trender.
Kenneth Karlsson är en av våra vagnsbokutfärdare. Med
sin Jessica är han Vimmerby trogen. Men nu blir han också
mekaniker för sin dotter Nina.
Filip Norrsjö. Vi vet att Saab 9000-nybygget har mekats
med i vinter. Måtte han få fart på insprutet eller blir det
förgasare.
Pontus och Axel på pallen efter semin

Robert Elledal. Oplarna till salu. Volvo 240 sökes

Robert Dichters far Håkan får väl bli lastbilsmek-konsult för dragbilarna. Vi saknar
dina välfyllda verktygslådor i depån.
Magnus Andersson. Dags för semester i södra Sverige
Jonny Andrén. Vårt vakande öga, både på Förlandabanan och Brogården.
Fjärås MK:s nästa tävling på Förlandabanan den 13 april i Dahlhemscupen.
Anmälningarna strömmar in. Det kan bli många smålänningar nu när Skillingaryd är
med i serien.

Bilentusiast-meetinget.
Den 5 maj samlas vi som vanligt på gräsmattan och asfalten framför
klubbhuset vid Rolfsbro med våra bilar. Veteranbilar, tävlingsbilar,
sportbilar och hotrods. Ja allt av unika tekniska fordonsapparater kan du
ta med dig. Reservdelar i bagaget som är till salu,
eller som någon kan identifiera kan du ta med
dig. Är gräsmattan hård hoppas vi att vi kan ta
foto både när du kommer dit och åker hem.
Har du någon liten grej hemma från bil, motor,
växellåda eller motorcykel som är finurlig, så ge
den till Roland. Så kan den ingå i tävling med 3
alternativ. Nya aktiviteter och idéer under
meetinget välkomnas.

Klass 1
Niklas Berglund: Skall satsa på SM Serien i första hand i år. Men det är möjlig att de
kan bli någon eventuell hemmatävling i Förlanda. Bilen har fått sig en
”chassimodifiering” och motorn har fått sig en översyn med vissa modifieringar.
Klass 2

Emil Nordefjäll kör vidare med sin Volvo 480. Bilen är genomgången och diverse
skönhetsfel är åtgärdade, samt en ny fin tank. Emil satsar på Götalandscupen och
eventuellt någon mer tävling i Norden.
Leo Ivarsson: Fortsätter i sin Hyundai, i skrivande
stund är det osäker vad de blir för satsning i år.
Mats Ivarsson: Jobbar för fullt med ett bussbygge
men några enstaka tävlingar i Götalandscupen är
inplanerat. Även ett folkrace framträdande i
Vimmerby är bokat
Daniel Månsson: Har planerat att köra sin Ford
Escort i Götalandscupen i år.
Fredrik Salsten: Har sin Subaru Impreza WRX STI i garaget men har ej i skrivande
stund något klart inför säsongen.

Klass 4

Oskar Andersson fortsätter i sin Röda BMW E36a som har fått sin vintervila samt
sedvanlig genomgång. Enligt rapport endast vaxning kvar innan start för att minska
luftmotståndet. Oskar kommer att satsa fullt ut på Götalandscupen.
Rikard Gustavsson har i vinter börjat bygga på en BMW E36a. Vilken han tänkt
tävla med i klass 4 när den är klar, innan dess kommer han fortsätta köra med sin
Volvo 240 i Götalandscupen.
Bertil Gustafsson: Rattar sin SAAB 99 i Götalandscupen i år och skall dela bil med
vår andra junior Erik Gustafsson.
Micke Nyström: Våran skånske vän, skall köra Götalandscupen i år med sin Opel
Astra
Fredrik Johansson: Satsar fullt ut på Götalandscupen i år med sin SAAB 99.

Klass 6 Junior
Emelie Bergbom kommer köra vidare med sin Peugeot 205 som fått sig lite
uppgraderingar och genomgång i vinter. Hon satsar fullt ut på Götalandscupen.
Mikael Gustavsson hoppas vi kommer till start i år i någon av Gustavssons bilar.
Rallycross Enkel
Mattias Karlsson har tagit ut startnummer och kommer dyka upp i denna nya
spännande klass, vars utveckling vi kommer följa med stort intresse.

