
D å  v a r 
det dags 
för årets 
u p p l a g a 
av Emiltro-

fén. 
Vi i klubben har 

knappast återhämtat oss efter Se-
mesterracet, men det är bara att ta 
nya tag och försöka få till en bra 
rallytävling också. 

Vi har i år förlagt starten till tor-
get mitt i Hultsfred där även HQ, 
servering och uppställning av täv-

lingsbilarna är förlagd. 
Vi börjar med två sträckor som är 

dryga milen vardera där första delen 
av SS 1 har det nog aldrig gått täv-
ling på. 

Sedan väntar Service ute vid 
Metropol/Rock City innan det är 
dags för två sträckor på 10 och 6 km 
innan nästa service som är cirka en 
mil från Hultsfred, därefter avslutar 
vi med två sträckor på 8 respektive 
3,9 km. 

Glädjande är det stora startfältet 
på ca 175 bilar. Det är många år se-

dan vi hade ett så stort startfält. 
Domare för tävlingen är Mats Berg-
man och Jan Möller.  Teknisk kontrol-
lant är Johan Westergren. 

Programförsäljning sker på 
mackarna i Vimmerby, Hultsfred, 
Målilla och Virserum. 

Vi bemannar nästan allt själva i 
klubben, förutom några sträckchefer 
samt lite hjälp från Ydre MK. Besikt-
ningen är dock ingen från hemma-
klubben med i. Totalt jobbar 140 - 
150 funktionärer. Lycka till hälsar 
tävlingsledaren Michael Johansson!

Topp 3 i DM/SC fi nns till vänster 
och detaljerad ställning ligger under 
rally på www.smalands-bilsport.nu. 
Förändringar i tabellen sedan före-
gående tävlingar finns i 4WD, B-
förare 2WD och Gr E Elit.

Nässjö MK har fått fl ytta sin DM-
tävling (fi nalen) till söndagen den 6 
november efter markägarönskemål.

Noterbart är även att SSRC fi na-
lens tävling är fl yttad, p g a älgjakt, 
till lördagen den 29 oktober.   

Ryds sommar-DM avslutat och 
höstens DM säsong drar vidare till 
Vimmerby och Emiltrofén 20 au-
gusti.  

Småländska framgångar i Ryd 
var följande...

Åke Jacobsson körde in på en 
andraplats i 4WD klassen 48 sekun-
der efter totalsnabbaste Stoffe Nils-
son. 2WD A-förare lyckades inte 
småländska förarna på snabbe 
Rickie Borgström utan hamnade på 
2 - 6 plats som bäst i klassen. 

I 2WD B-förare körde Magnus 
Carlsson med Stefan Ahl i högersto-
len bra och vann klassen 38 sekun-
der före Ljungbyåkaren Christer 
Persson. 

Håkan Ståhl fi ck nöja sig med en 
andraplats i Volvo Elit denna gången 
då Thomas Grönberg från Emådalen 
hade 0,3 sekunder på sin sida och 
vann klassen. 

Erik Telehagen och Nina Jonasson 
verkar vara ett fungerande team och 
vann även denna DM-deltävling i 

Volvo Orginal C-förare. Poängen till 
B-förare bör vara införskaffade nu så 
att vi får se ekipaget i Volvo Elit 
nästa år! 

Victor Karlsson, Vimmerby MS, 
fi ck  se sig slagen i Ryd och Daniel  
Brorson hade sekunderna på sin sida 
idag och vann ungdomsrally med 
5,5 sekunder. 

I Gr H C-förare tunnas startande 
ut, då många valt att klassa upp sig 
redan till B. Jens Edvardsson blev 2:a 
i klassen. 

DM från Ryd till Vimmerby!

Tävlingsledare har ordet
NYBROATTACK. Viktor och Ivan åker för DM-poäng i sin trimmade Golf.                                                       
                                              Foto: KimGw
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RALLY DM - SC
Poängligan...

DM 4WD (Gr A/N över 2001cc, Nat Spec)
1. Patrik Johansson, Mitsubishi
2. Åke Jacobsson, Ford
3. Thomas Gustavsson, Mitsubishi

DM 2WD (Gr A/N 0-2000cc, Nat spec, Gr H)    
1. Daniel Halldén, Volvo 740
2. Kjell Fransson, Volvo 940
3. Mattis Olsson, Toyota Corolla

SMÅLANDSCUP B-FÖRARE 2WD 
1. Magnus Carlsson, Volvo 940
2. Christer Persson, Volvo 240
3. Robin Adolfsson, Volvo 940

SMÅLANDSCUP C-FÖRARE 2WD
1. Robert Scholander, VW Polo
2. Christian Claesson, Opel
3. Johan Sundqvist, BMW

SMÅLANDSCUP GR E ELIT
1. Erik Bergman, VW Golf (B-förare)
2. Stefan Ottosson, VW Golf (A-förare)
3. Erik Braf, VW (B-förare)

SMÅLANDSCUP GR E C-FÖRARE
1. Simon Komulainen, Seat
2. Per Gunnarsson, Volvo 940
3. Martin Gustavsson, VW

SMÅLANDSCUP VOLVO ORIGINAL ELIT
1. Håkan Ståhl, Volvo 240 (A-förare)
2. Stefan Håkansson, Volvo 940 (B-förare)
3. Thomas Grönberg, Volvo 940 (A-förare)

SMÅLANDSCUP VOLVO ORIGINAL CUP (C-FÖRARE)
1. Erik Telehagen, Volvo 940
2.  Jim Hallberg, Volvo 240
3. Albert Axelsson, Volvo 240

SMÅLANDSCUP UNGDOMSRALLY
1. Viktor Karlsson, Volvo 940
2. Daniel Brorson, Volvo 940
3. Tim Pettersson, Volvo 940

VIKTOR KARLSSON, GR H, B-FÖRARE 
”Viktor Karlsson med sin kartläsare Ivan Karlsson, båda från Nybro AC ska 
återigen göra ett försök att fajtas om segern i Emiltrofén. Bilen vi kör är en 
VW Golf II av årsmodell 1986. Bilen inhandlades hösten 2009 och har efter 
det försetts med bland annat ny motor.
Efter 2010 års säsong som var en lärotid för oss i B-förare Gr. H så var vi 
redo för 2011. Vi började med att åka 3 vintertävlingar för att sedan ge oss 
på grussäsongen nere i syd. Detta har gått med framgång blandat med 
motgång. Tre segrar har vi dock hunnit med hittils i år och vi siktar så klart 
även på toppen i årets upplaga av Emiltrofén!”

Förarprofi lerna...
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Rally-DM kalender 2011
22 april   Silverratten  Älmhults MK
7 maj   Kong Christian Race Kristianstads MK
18 juni   Dackefejden  Wäxjö MS
9 juli   Skilling 500  Skillingaryds MK
30 juli   Vilda Ryd Racet  Ryds MK
20 augusti  Emiltrofén  Vimmerby MS
10 september  TV-svängen  SMK Hörby
6 november  Novemberskölden  Nässjö MK

Glöm inte att Glöm inte att 
personskadefl aggan åter personskadefl aggan åter 

ska in i tävlingsbilen ska in i tävlingsbilen 
from 1 juli 2011from 1 juli 2011

EMELIE MORTENSEN, GR E, C-FÖRARE 
”Emelie Mortensen 21 år ung, gjorde min tävlingsdebut i Skilling 500 2010.
Bilen jag tävlar med är en egenbyggd Volvo 740 i klass Gr E. Dackefejden 
2010 är den tävling som jag helst inte tittar tillbaks på, då jag på sista 
sträckan var av vägen två gånger. Min nye Co-Driver Filip Wernefur får nog 
ses som den andra delen av teamet, då jag och han väldigt ofta sköter servi-
ce på och efter tävlingen själv. Filip gjorde sin första tävling som Co-Driver 
åt mig i Kullingstrofen 2011.  Vi har laddat upp inför Emiltrofen med att byta 
växellådan och gjort/haft en stor genomgång av bilen inför höstsäsongen 
2011. Sen vill jag tacka mina sponsorer för att ni ställer upp så att jag kan 
åka ut i skogen.”

TOM. Tom Andersson kom-
mer till Emiltrofén.                                                                                                 
             Foto: KimGw

TOM ANDERSSON, VOC, C-FÖRARE 
”Tom Andersson heter jag kommer från Älmhult är med i Älmhults MK. Bör-
jade köra 2007.Har alltid gillat motorsport när jag var liten grabb. I år har 
jag tänkt att köra så många tävlingar som möjligt så man kommer in i kör 
tekniken. Jag kör en volvo 244 vocare med alla rätta delar. Köpte den 2009.
Ja teamet är inte så mycket att berätta om nu presic. Det är ju jag å Martin 
Tallqvist som åker bara i DM med mi sen bilsportbörsen så åker Dick Måns-
son med mi då som är onotad. Service gubbar har vi ibland. Snart är det 
Emiltrofen på lördag och där ska jag försöka komma en bra placering. Men 
det kommer blir mycket tufft på lördag finns ju några bra förare i vår klass.
Min co-driver kunde inte åka p lördag fick för hinder så Dick får åka istället 
och då kör vi utan noter. Har alldrig kört emiltrofen så det ska blir roligt att 
prova på. Det sägs att vägarna är f ina å bra roliga me.”


