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Hej alla. Här kommer en racerapport från den kombinerade finalen 
i SM och SO ( Scandinavian Open / Nordiska Mästerskapen ) 
serierna nere på Falkenbergs motorbana. Sista tävlingen för året 
och en av de viktigaste för sammandraget eftersom man får poäng 
i båda serierna i samma tävling. Inför tävlingen låg jag 3:a i 
Rookie1000 under SM och på 14:e plats under SO. 
 
Denna gång följde både min Jeanette och Hasses tjej Sofie med 
som stöd och hjälp med markservice och fotografering mm. 
Jätteroligt. Vi hade hyrt ett fint litet hus på en gård nära banan till 
deras ära istället för att som vanligt snåla och bo i racebussen. 
Någon liten hjärna i huvudet har vi ju trots allt ☺ för det är viktigt att 
tjejerna trivs. Dessutom fick de ju åka till Gekås i Ullared och 
shoppa ☺ medan vi tränade på Fredagen. 

 
Träningen gick bra och jag förbättrade direkt min gamla 50.5 tid 
från förra året men en hel sekund till 49.5 på slitna träningsdäck. 
Var nöjd med tiden men noterade samtidigt att de snabba 
grabbarna körde 48:or samt att finnen som vann i Karlskoga körde 
höga 47:or så då var det bara att ställa in sig på att ladda ännu 
mera till tidskvalet på Lördagen. Lade på nya Bridgestone 
racingslicks på Fredagskvällen för här skulle det gasas på Lördag. 
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Första kvalet på Lördagen gick jättebra och jag kapade nästan en 
hel sekund ytterligare till 48,7. Jag var 4:a länge på monitorn men 
droppade ned till en 6:e plats på slutet. Var jättenöjd med tiden. 
Nästan hela 2sek förbättring av personbästa från ifjol !!! Men det 
räckte ändå inte för att vara med i toppen. Rackarns. Bara att 
fokusera om till eftermiddagskvalet. Skulle egentligen behöva sätta 
en låg 48:a för att riktigt vara med i matchen. Hur skulle det gå till. 
Tyckte ju att jag körde på hörntänderna redan nu. 

 
 

 
 

 

 

   

  
 

   

   

 

     

   

 

 
Gick ut på andra kvalet men lyckades inte förbättra min 48,7-tid. 
Några av de andra snabbgrabbarna hade självklart förbättrat sig 
och jag droppade ned till 8:e. Bra ändå med tanke på motståndet 
men inte bra för sammandraget. Jag skulle ju egentligen behövt 
komma på pallen för att kunna avancera i serietabellerna (i alla fall 
i tabellen under SM serien). Finnen Kimmo Kesti hade ju givetvis 
pole på 47,8 (Det var ju även han som vann senast i Karlskoga). 
Sedan var det bara hemmaförare från Falkenbergs MK på 
platserna 2 till 7 sedan kom jag som första ”utböling” från Norra 
Roadracing Sällskapet på plats 8. 
Redan innan så anade jag att det skulle bli overkligt tufft men det 
här var maxat. 11st förare från plats 2 till 12 på startgriden var 
inom samma sekund och hade alla kört 48-or. Merparten av dessa 
hade även chans att ta hem titeln i Rookie1000 serien under SM 
beroende på hur det gick i denna tävling. Sanslöst. 
Bara att kränga om till nya racingslicks igen och fokusera på 
Söndagens race. 
 
Gick ut på Söndagens varm-up träning på förmiddagen. Tog det 
lugnt och kände lite på banan. Det kändes bra och jag såg fram 
emot racet. Idag skulle det hela avgöras. Kunde sätta pengar på 
att det skulle smälla i chikanen och de första kurvorna precis som 
det gjort i Superbike racet tidigare samt som på masskraschen på 
samma ställe ifjol. Tänk er… Alla rookies med stora hojar, stora 
horn och ingen vill ge sig. Som upplagt för en smäll. Fick tips om 
att köra taktiskt och ta det lugnt och klara de första kurvorna och 
låta de andra krascha bort sig för att sedan köra upp mig i fältet. 
Funderade över detta, men insåg snabbt att jag inte är en sådan 
kille. Jag är mera ”No Mercy”. Så jag skippade taktiken och det fick 
bli att smälla på den som var i vägen. In i kurvan och kötta. Bära 
eller brista.
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8:e plats på griden var ändå ett hyfsat utgångsläge för att plocka 
hem fina poäng så fokus var att göra en bra start. 

 
 
Starten gick och jag kom iväg bra. Hade bara en tanke och det var 
att bromsa sent och gå in hårt i första böj. Gjorde så och låg 5:a ut 
ur chikanen. Otroligt nog gjorde ingen en vurpa. 

 
 
Roger Carlsson nr:179 (serieledaren under SM) började direkt 
hugga efter mig precis som på Karlskoga. Jag såg skuggan 
komma på långrakan och jag tänkte…. Nu skall jag inte göra 
samma sak och bromsa bort mig utan jag gick in och tog spåret 
lite. Det fungerade ett par varv men sen hade han för bra fart och 
jag lyckades inte hålla honom bakom mig. Var nere på 6:e plats. 
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Sen kom Fredrik Lindell nr:81 som skjuten ur en kanon och drog 
om. Jag var nere på 7:e plats. 

 
Jag tänkte att här går det väldigt fort och jag försökte haka på. 
Fredik kom inte så långt utan tappade fäste och drog en lowsider 
rakt ut i sandfållan framför mig i högern innan högern ut på start & 
mål rakan. Uppe på 6:e plats igen. 
 

 
 
Noterade att nr:15 Peter Carvall började tappa fart där framme och 
jag jagade ikapp och lyckades ta honom på näst sista varvet. Uppe 
på 5:e plats igen. Han hade dåligt fäste i däcken och ville inte 
riktigt sätta emot som han brukar så jag lyckades hålla in i mål. 
 
Slutade i och med detta säsongen på en grymt bra 5:e plats med 
tanke på konkurrensen i detta race och tog därmed 11 väldigt 
viktiga poäng. Enl. preliminära beräkningar resulterade detta i att 
jag lyckades säkra bronset och 3:e platsen i Rookie1000 under SM 
serien samt kliva upp till 9:e plats och ”topp 10” i Rookie1000 
under SO serien och Nordiska Mästerskapet. Grymt bra avslutning 
på en kanonsäsong. 
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Vill uppmana er att besöka N-TRADE RACING webben 
regelbundet och hålla er uppdaterade. Gör den gärna till er 
startsida. http://www.n-trade.se/racing
 
Där finner ni all möjlig information. 
Fler bilder från tävlingen hittar ni självklart i bildgalleriet. 
Även våra sponsorers webbadresser finns där när ni skall kontakta 
dem. Vi tycker att ni bör gynna dessa företag eftersom de stödjer 
oss och svensk motorsport. 
Kalendern som visar alla inplanerade tävlingar finns där samt alla 
nyheter om vad som händer i teamet mm. Vår webb är ständigt 
uppdaterad. 
 
Jag vill som vanligt avsluta med att tacka min familj, sponsorer och 
samarbetspartners samt alla vänner och supporters. Utan er skulle 
detta inte varit möjligt. Tack alla underbara människor. Det är en 
stor förmån att ha fått lära känna er och ha er som stöd. 
 
Tack också alla härliga racekamrater som gjort livet i depån trevligt 
och tack även till alla klubbar, frivilliga och funktionärer som gör 
utövandet av denna sport möjlig. 
 
Tack alla. 
 
Mvh 
 
Kenneth Nilsson 
N-TRADE RACING 
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