Hej!
Våren är här och vi laddar inför en fullspäckad säsong på Förlandabanan.
Vi kommer att arrangera två Folkrace tävlingar samt två Rallycross tävlingar.
Vår årliga Bilmeeting vid Brogården går av stapeln 4 Maj.
Fjärås MK har sin monter även i år på Tjolöholm classic motor, där de som vill kan ställa
ut sin tävlings/entusiastbil.
På anläggningen i Förlanda kommer det att ske lite förbättringar samt underhållsarbete.
Nytt för säsongen 2014 är att vi har besiktigat in ett alternativspår för Folkrace, vilket
kommer att öka spänningen ännu mer!
Till Hösten har vi två stora händelser
Finalen i Götalandscupen samt Pekka racet i Folkrace ett samarbete mellan Fjärås MK och
team Pekka Power.
Vidare hoppas jag att alla får en bra vår/sommar!

Mikael

Nu har tävlingsåret 2014 dragit igång och har du inte löst medlemsavgiften än så är det
hög tid att göra det nu.
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:Information om medlemsavgiften för i år!
Medlemsavgift år 2014

Aktiv medlem ……..

…………………………………………..

250,--

Familjemedlem…….

(för aktiv medlem med familjemedlemmar på samma

350,--

adress) ……………………….

Stödmedlem………..

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

Vårt bankgironummer är 5859-4870.

100,--

Ny säsong nya race, det blir Folkrace Dalhemscupen den 3/5, Folkrace Team
Pekka Power racet 6/9 med guldbiljetter till NGK masters i Karlstad senare i höst för de
bästa.
Rallycross Götalandscupen blir det vid två tillfällen 14/6 samt final 27/9, alltså 4 race som
vanligt på vår bana. Det behövs funktionärer till våra race så hör av dig till Oskar
Andersson 0762-264940 eller Fredrik Salsten 0702-515135 så fort som möjligt om du kan
hjälpa till.
Vår huvudsponsor Bröderna Johanssons har gjort underverk med banan, nytt slit lager är
pålagt utplanat med väghyvel. Nytt för i år är att vi gör ett alternativspår för folkrace.
Till sist och inte minst ett stort tack till alla er som sponsrar vår verksamhet och gör att vi
kan köra våra race samt ständigt förbättra Förlandabanan. Hoppas vi syns på våra race
under 2014
Motorhälsningar:

Bo Nordefjäll

Bröderna Johansson utför underverk.

Jan-Anders Bengtsson Premiärtävling blir Skillingaryd, lite uppvärmning inför
Dalhemscupen. Den gamla Celican har hittat hem igen och kommer att stå på startplattan
i Varberg, sen finns det en nybyggd Celica som ska ut på någon rolig tävling.
Peter Lindström. Har jobbat stenhårt med sitt garage, första bilen rullade in 3 april. Den
kommer att stå på startplattan i Varberg. Senare i år blir det säkert Skenefestivalen och
Motala
Nicolina Lindström Det blir mycket inriktning på familj 2014 efter årets tillökning i
familjen.
Pontus Karlsson. Satsar på Dalhemscupen i år och Skene festivalen, det blir Peugeot även i
år.
Mattias Karlsson gör sin debut som junior i år, det blir debutant race i Skillingaryd sen
Dalhemscupen. Peugeot 205 blir det.
Claes Börjesson Det blir Dalhemscupen i år, bara bilarna håller så kommer säkert de fina
placeringarna med.
Patrik Eriksson. Förberedelser pågår på gården, där finns både VW, Volvo och Saab.
Undrar vad som kommer ut först? Ska vi gissa på den gamle sletne Saaben? I år blir det
Dahlhemscuppen, Skenefestivalen och Motala.
Louise Olsén Här blir det Dahlhemscupen, Skenefestivalen och Motala i år. Folkracen
kryddas med lite miniracing.
Mikael Hägg Här finns ett gäng bilar, så någon kommer att stå klar till Varberg. Det blir
Dahlhemscupen, Skenefestivalen och Motala i år.
Axel Ljunggren Har sin bil startklar och väntar intensivt på första tävlingen i år, Varberg
Mikael Johansson. I år finns det ingen tid till Folkracekörning, det blir rally och vi hoppas
på några fina resultat.
Mattias Karlsson. Undrar om det blir lite Dahlhemskörning?, kvällstävlingen i Varberg
brukar han inte missa.

Caroline Magnusson. Hon blev bästa dam i Dahlhemscupen 2013, så det finns lite att
försvara i år. Varberg första tävlingen?
Niklas Herbertsson . Har sålt sitt folkracebygge och står nu utan bil.
Hans Herbertsson. Hans folkracebil är nu iordningställd, så hoppas jakt och fiske kan
blandas med bensinångor i år. Räkracet har han varit sugen på tidigare undrar om det kan
bli något i år?
Roland Börjesson. Har meckat hela vintern som vanligt, pysslat om bilarna så de ska gå ett
tag till. Siktet är inställt på Dalhemscupen, så får vi se om det kan bli en tripp till
Trollhättan, han har ju en seger där att försvara.
Lena Zeiron Körde sin debutanttävling 2013. Undrar om det blir någon tävling i år?
Robert Hjalmarsson. Ny rallycrosslicens. Varit ute och kört några folkracetävlingar.
Planerar nu lite rally körning. Undrar om han är snabbare än Mikael?
Roger Andersson. Folkracebilar finns, återstår om vi kan locka ut honom på någon tävling.
Vad säger du om en kvällstävling kanske?
Mikael Hjalmarsson. Bygger BMW E30 rallycrossbil, den kommer ut i år men när är lite
osäkert, vårtävlingen i Förlanda hade varit roligt att se. se 2014.
Helena Fosselia. I år blir det Saab och en hel del tävlingar, Dalhemscupen, Skene Motala.
Anmäld till Laholm vårtävling.
Erik Klevensparr Undrar om det blir någon Dalhemscup, ingen anmälan ännu till
Varberg….
”Salle” Salsten . Har fullt upp med Rallycross men en eller två folkrace tävlingar blir det.
Landskampen i Norge och ev Landskampen i Danmark om det går att få ihop det.
Sonny Andersson var riktigt snabb i Varberg, visade också upp sig i Motala 2013, i år blir
det Dalhemscuppen. Undrar om han är sugen på Motala i år med?
Andreas Andersson. Gillar stora tävlingar. Fightades i Motala och Varberg 2013.
Joakim Svensson. I år blir det familje pyssel med barn och hus. 24 timmars på Mantorp
med Opel Corsa är inplanerat. Det blir även en hel del folkrace, Motala och landskampen
mot Danmark, Skenefestivalen och några cuptävlingar.
Alexander Svensson. Körde i Varberg och Fjärås 2013, hur blir det i år tro?

Kenneth Karlsson Har köpt hus, folkracebil finns, kanske kan finnas tid till någon tävling.
Jessica Har köpt hus, kanske kan få låna Kenneths bil?
Filip Norrsjö. Saab 9000 finns, vi hoppas få se den på tävling.
Robert Dichter blir han rallykartläsare till Robert Hjalmarsson?
Magnus Andersson. Bor långt norrut undrar hur sugen han är på lite folkrace.
Jonny Andrén. Nyopererad rygg, vi får se honom på banan igen men det blir inget körande.
Sören Andersson har tänkt köra någon tävling i år med. Det ser vi fram emot.
Klara Hjorth har tagit av presenningen, undrar om bilen snart är klar för start?
Leo Berger Testade 2013, vi hoppas få se lite mer 2014.
Christina Bergendahl har nu både licens och folkracebil. Premiär blir det på vår hemma
tävling i Maj.
Alexander Gustafsson Blir det satsning på Dalhemscuppen i år?
Fjärås MK:s nästa folkracetävling på Förlandabanan blir det den 3maj?
Vi har många förare som kommer att köra en hel del 2014.
Lycka till! hoppas ni får några fina tävlingar.

Toyota Celica GT 175 HP -94
Skall köras i Finnskogafestivalen är klar för att representera Fjärås MK
Förare: Jan-Anders Bengtsson

Klass 1
Niklas Berglund ligger lågt i år och satsar i första hand på sina
grabbar som kör Karting
Klass 2
Emil Nordefjäll satsar vidare i sin Volvo 480. Det blir fullt
fokus på Götalandscupen och någon tävling i Svealandscupen
för att kunna placera sig bra i den nya Totalcupen.
Rikard Gustavsson har införskaffat sig en Skoda Fabia som
han har jobbat med i vinter. Han ska satsa på
Götalandscupen och ev. några Svealandscup & SM
deltävlingar.
Leo Ivarsson kommer ratta sin Hyundai Accent i framför allt Götalandscupen. Även här
finns det ambitioner att köra SM - Serien.
Mats Ivarsson har tänkt att komma ut på så många
tävlingar han kan med sin Opel Ascona B, om allt funkar
blir det full säsong i Götalandscupen.
Daniel Månsson kommer att köra lite sporadiskt i sin Ford Escort. Framförallt blir det
hemma tävlingarna i Götalandscupen och ev. några fler tävlingar. Har även tänkt köra en
del Folkrace.

Klass 4
Mikael Nyström hoppas vi att vi ser på fler tävlingar i år. Alltid kul att få se vår Skånske
medlem ratta sin Opel.
Bertil Gustavsson skall ihop med sonen Erik dela bil i Götalandscupen under året.
Fredrik Johansson hoppas vi får ihop sin Saab 99 och kör ett par tävlingar i
Götalandscupen.
Klass 6
Emelie Bergbom fortsätter att köra sin Peugeot 205 i Juniorklassen.
Det blir fokus på Götalandscupen och kanske någon Svealandscups
tävling.
Erik Gustavsson delar bil med sin pappa Bertil i Götalandscupen.
TouringCar EM
Fredrik Salsten satsar iår fullt på EM-serien i en nybyggd
Citroën DS3 TouringCar och skall även med stor
sannolikhet köra ett par deltävlingar i NEZ.

Mikael Johansson
Planerna för iår är att köra de deltävlingar som ingår i
Mega Rally Cup.
Under Vintern har en ny kaross gjorts i ordning då den
gamla var lite trött.
Väghållning samt bromsar har förbättras efter vad det strama grupp E reglementet tillåter.
Förhoppningarna är att bilen skall vara tävlingsklar i Maj.

Roger Olsson kommer fortsätta satsa i sin Volvo 850 med dottern
Pernilla som kartläsare.
Bilen har under vintern fått sig en ordentlig genomgång och har
redan testats i Tudor City Race i Kungälv där det blev en fjärde
plats bland B-förarna.

Oskar Andersson & Rikard Gustavsson har båda tagit Rally-licens, kanske får vi se någon
av dom i skogarna i år.

Bilentusiast-meetinget.
Den 4 maj 2014 samlas vi som vanligt på gräsmattan och asfalten framför klubbhuset vid
Rolfsbro med våra bilar. Nya aktiviteter och idéer under meetinget välkomnas. Har ni
några roliga bilar så kom och visa dom.

Adress : Brogården Varbergsvägen 298
434 98 Kungsbacka.
E-post: info@fjarasmk.se
Ordförande

Mikael Johansson

0767-799965

Kassör

Fredrik Johansson

0707-221344

Miljöombud

Mats Ivarsson

0706-212256

Folkrace Kontakt

Siv Carlsson

0761-124213

Racing Kontakt

Anders Manley

0705-668815

Rallycross Kontakt

Oskar Andersson

0762-264940

Radiostyrt Bilsport

Louise Olsén

0725-607979

Karting Kontakt

Glenn Kjellgren

0703-139596

Anders Manley

0320-39657

Stig - Åke Börjesson

0704-915548

Träningsansvarig

Siwert Nordefjäll

0709-679606

Träningsansvarig

Rikard Gustavsson

0706-203088

Träningsansvarig

Peter Lindström

Heders Ordförande

Bo Nordefjäll

0703-345513

Heders Ledamot

Bengt Åke Andersson

0709-220103

Webmaster

Emil Nordefjäll

0735-317776

Sportvagn/Entusiast

Funktionärsansvariga:
Oskar Andersson 0762-264940
Fredrik Salsten 0702-515135
Viktigt att ni ringer/smsar oss om ni kan komma upp och hjälpa till på tävlingarna

