Hej på er alla.
Som "ny" ordförande i Fjärås Mk får jag tacka för förtroendet att tillsammans med er alla
andra, aktiva, funktionärer, intresserade och ni som stödjer vår verksamhet, leda föreningen in
i ett spännande verksamhetsår/en lovande tävlingssäsong 2015.
Fjärås MK får beröm för våra Rallycross- /Folkracetävlingar på vår fina Förlandabana. Detta
kräver stark och duktig organisation som behöver stor uppslutning av allsköns engagerade
funktionärer. Vi måste vinna alla våra arrangemang med ett bra genomförande, tackar på
förhand.
Vi behöver visa upp oss i olika sammanhang, bla. Tjolöholm Classic och vårt eget Bilmeeting
vid brogården, eller som Salle på marknadsdagar i Kungsbacka, mer sånt.
Rally har under en lång period i FMK:s historia gått på tomgång, annat var det minsann förr.
För den som kan minnas, var vi 1977 i Varbergs minirally 25 bilar till start. Andra
bilsportsgrenar har under tiden vuxit sig starka, rallycross och folkrace med stora framgångar.
På senare år har rallyintresset ökat på igen, med fler tävlingstillfällen. Under 2015 tror jag vi
kommer att ha 8-10 bilar ute i rallyspåret.
Som ni förstår har vi, alla 163 (minst) medlemmar mycket att syssla med under 2015. Själv
har jag blivit med rallybil i år, en lika grön SAAB som för 39 år sedan, då det sist begav sig.
Välkomna in i klubbarbetet , även ni som väljer att vara stödmedlemmar, roligt med många
gamla veteraner, det finns många ställen att vara engagerad på.
Keep racing

Sven Börjesson

För senaste nytt

www.fjarasmk.se
Där kan du även skriva upp dig för vårt nyhetsbrev.

Nu har tävlingsåret 2015 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/prenumeration så kommer lotten smidigt hem i
brevlådan.
Eller varför inte stödja Fjärås MK:s verksamhet som stödmedlem för endast 100:Aktiv medlem 250:-

Familjemedlem 350:-

Stödmedlem 100:-

Ny säsong den 33.e i ordningen sedan starten 1982. Som vanligt kör vi 4 race på
Förlandabanan.
2/5 Folkrace Dalhemscupen, 13/6 Rallycross Götalandscupen, 5/9 Folkrace Pekka Power
Racet och final i Rallycross Götalandscupen den 26/9. Som alltid behövs funktionärer till våra
Race, hör av dig till Oskar Andersson eller Fredrik Salsten om ni kan ställa upp.
Ett stort tack till alla er sponsorer som ställer upp och gör det möjligt att genomföra våra
tävlingar.
En del förbättringar runt banan är på gång och när vi har arbetsdagar behövs också hjälp så
håll koll på hemsidan. Det dröjer inte länge för än vi hör lite gott motorbuller igen på
Förlandabanan

Motorhälsningar

Bo Nordefjäll
0703345513

Klass 2
Emil Nordefjäll: I vinter har man byggt en ny Skoda Fabia
som skall premiär tävlas med i Arboga den 2.a Maj i
Götalandscupen. Fokus kommer sedan att läggas på SM
serien och Emil hoppas kunna placera sig bra i de 6
deltävlingarna och se vad han och den nya bilen går för. Det
blir även några Götalandscupstävlingar och kanske någon
back-tävling.
Rikard Gustavsson har plockat ner sin Skoda Fabia i
molekyler och förbättrat sin fina bil ytterligare.
Nu är den ihop och testerna har börjat. Rikard kommer att köra så mycket han kan och det blir
Götalandscupen, Rallycross SM och Norrlandsveckan och kanske ännu mer.
Daniel Månsson hoppas vi få se på banorna under året i sin röda Ford Escort.
Klass 4
Bertil Gustavsson har tagit ut startnummer i Götalandscupen och kommer köra vidare i sin
SAAB 99 tillsammans med sonen Erik.
Fredrik Johansson kommer att köra vidare i sin SAAB 99 som fått lite kärlek under
vinteruppehållet. Han skall försöka köra så mycket han hinner med inom Götlandscupen.
Mikael Nyström kommer att ratta sin Opel på hemmatävlingarna på Förlandabanan, kan ev.
komma till att bli några mer deltävlingar inom Götalandscupen.
Mikael Hjalmarsson ska få testat sin BMW lite på träning först men ska i första hand sikta
på hemma tävlingarna och eventuellt någon till
Klass 6 Junior
Erik Gustavsson kommer fortsätta köra Götalandscupen Junior i hans och farsans blåa Saab
99.
RCH
Frank Siggeskog har tagit ut startnummer i den nya klassa Rallycross Historisk i
Götalandscupen. Hoppas vi får se honom i många tävlingar i sin Volvo 142.
Rallycross EM
Fredrik Salsten kommer i år tillbaka till sin moderklubb
Fjärås MK för att fortsätta sitt tävlande ute i Europa i
Touringcar klassen. Där han slutade på en total 5 plats
2014, trots strul med motorerna. Han kommer att köra
samma bil som i fjol, den nya motorn är nu byggd i
England och han hoppas på att den skall leverera både
driftsäkerhet och en hel del effekt.
Fredriks sambo Veronica Hansen har som avsikt att träna med sin super 1600 bil till hösten,
de skall nämligen bli föräldrar nu på våren.

Årets Dahlhemscup.
Fjärås MK har många senior-förare som ska trängas in på top 20 listan. Se Nedan.
I damcupen blir det intressant med Fjärås MK:s dominans i antalet anmälda. Nu hoppas vi att
resultatet också blir Fjärås dominerat. Louise avslutade ju bäst. Så förväntningarna vilar på
hennes axlar.
I juniorcupen är det roligt att se Mattias MK Karlssons utveckling.
Västkustserien: Vi får se vem som har bilar som håller för 2 serier. Energin kanske satsas på
Motala, NGK, Skene, Höljes, Tommelilla eller Vimmerby?
Peter Lindström. Är mer laddad med många bilar inför
säsongsstarten. Ny styrelsemedlem. Träningsansvarig och
kanske nya idéer för att få in nya medlemmar. Körde A-final i
Varberg
Jan-Anders Bengtsson Kommer med ny energi. Vita bilar,
och nya intressanta tekniska idéer om hur man ska lyckas.
Körde A-final i Varberg, det blev en tredjeplats.
Pontus Karlsson. Han håller på och bygger vid sitt nya hus. Han står väl över någon tävling i
början av säsongen. Sedan vet vi att han kommer som en fransk mistral.
Mattias ”Peugeot” Karlsson. Fortsätter han de snabba framgångarna, blir han en stadig
prispalls-bestigare i år? Det blev en 4:e plats i Varberg, nära pallen var det…
Claes Börjesson. Kommer han att lyckas i år då hans främsta supporter växer upp. Körde Cfinal i Varberg
Patrik Eriksson. Har kämpat i vinter. De har minst 3 bilar färdiga. Köper ibland halva bilar.
Louise Olsén. Har kommit ut på arbetsmarknaden. Nya friska hästkrafter har hon också.
Körde A-final i Varberg. Rally licens hörde vi nåt om.
Kristina Bergendahl. Vår nya sekreterare är vass med pennan, men växelspaken och ratt ska
hon också hantera i Varberg.
Emelie Bergbom. Rallycrossbilen såld. Så vi hoppas att få se henne på folkracebanan. Vi får
se vad Roland skruvar ihop.
Mikael Hägg. Han har valt ut en säker Saab som sin debut-bil. Husrenovering har tagit en
stor del ifrån hans garagetid i vinter.
Axel Ljunggren. Beredd med 2 bilar i stallet. Ofta är
stallet under Häggens bil som är körd i övre läget på
fyrpelaren.
Mattias Karlsson. Kommer han ut en sväng på
kvällstävlingen tro?
Caroline Magnusson, Vi vet att du gillar 1 hästkraft. Vi
vill se dig med många hk.
Niklas Herbertsson och Hans Herbertsson. Vi väntar på
att de ska få återfall.
Roland Börjesson. Slutar varje höst. Kommer kanske upp och tränar lite.
Och så lär det bli Dalhemscuppen, körde A-final i Varberg…. NGK kan man väl inte hoppa
över när man vann sist?
Robert Hjalmarsson. Kommer han att kombinera folkrace med rallykörandet.

Roger Andersson. Hjälpsam mot kompisar i sitt ”livsstil”garage. Dags att få fram något för
familjen.
Helena Fosselia. Förberedd. Ska dela körglädjen med sin ”bästa” mekaniker.
Erik Klevensparr Var med i Varberg som mek, snart på banan igen?
Sonny Andersson. Får vi se någon körning på hemmatävlingen?
Andreas Kålle Andersson. Körsugen kanske?
Joakim Kecke Svensson. Det brukar bli någon
Danmarkstur, Motala med kanske?
Alexander Svensson. Vimmerby??
Kenneth Karlsson och Jessica. Förutom vagnsböcker
ska Kenneth ta ett hårdare tag i ratten igen.
Robert Dichter. Nu när han sitter i sitt kartläsarsäte blir
han snart sugen och drar av presenningen av
folkracebilen igen.
Jonny Andrén. Han är vårat vakande öga på Förlandabanan, så …..
Klara Hjorth. Den välrullade bilen börjar likna något igen. Nybytt växellåda. Den har rullat
fler varv än den har kört tävlingar.
Erik Axelsson. Nybyggda folkracebilar ser vi inte varje dag. Det blir en färgklick på banan.
Alexander Gustafsson. Vår junior som blir vår nästa toppåkare? Var i final i de tävlingar han
körde.
Angelika Johansson. Ytterligare en tjej med motorgener i blodet. Hon köpte bil i höstas på
Peckaracet. Nytagen folkracelicens.
Viktor Henningsson. Välkommen till banan. Du kör stora långsamma maskiner. Vi vill se dig
i små snabba.
Robert Elledal. Det finns många Oplar att köpa/låna. Du var väl pionjär på Opel
framhjulsdrift.
Ulf Eriksson Vi väntar på återkomsten.

2015 har Fjärås MK 6st aktiva Rallyåkare plus Kartläsare/Co drivers! Vi tycker att det är
roligt att en gammal ursprungsgren i Fjärås MK har börjat göra återtåg. De flesta förarna
siktar på att åka deltävlingarna i Mega Rallycup och eventuellt kan det bli något mer.
De 6 ekipagen representerar lite olika klasser inom Rally , bland annat Grupp H som är en
klass för trimmade bilar med en motorvolym på max 2.5 L utan överladdning.
Grupp F som är en otrimmad klass för Volvobilar med effekter upp mot ca180hkr.
Vanliga bilar inom grupp F är Volvo 850,V70 samt
Volvo 940.
Voc (Volvo Original) är också det en standard klass för
Volvobilar , där du får plocka samman komponenter
inom samma modell för att uppnå en bra prestanda i
Rallyskogen.
Vanliga Modeller är Volvo 240,740 och 940.
Grupp E är den motorsvagaste standardklassen inom Rally , här gäller att bilen har ett original
viktförhållande på 15kg/Kw för att passa in.
Vanliga bilar i grupp E är VW Golf, Volvo 240,740 Opel Ascona, Astra mfl.
Är du intresserad av att veta mer om Rally så kontakta gärna Fjärås MKs Rallykontaktman
Mikael Johansson.
Kontaktuppgifter finns på www.Fjarasmk.se.

Den 3 maj 2015 samlas vi som vanligt kring klubbhuset vid Rolfsbro med våra bilar. Förra
årets nyhet med en speaker som intervjuade bilägarna var uppskattat. Meddela gärna Roland
via roland.borjesson@outlook.com eller på Facebook med vilken bil ni kommer.
Välkomna!

