
Racerapport från träningsläger och tävlingar i Anderstorp 2008. 
 
 
 

Äntligen premiär nere i Anderstorp och roadracingsäsongen 2008 startar på allvar.  
 

   
 
Tyvärr mycket ringrostig efter att inte ha kört racing på nästan ett helt år efter skadan i 
foten, som fortfarande spökar lite. Dessutom helt ny hoj att köra in sig på och inga 
trimdelar har kommit ännu så den blev till att köra original. Vilken tur att vi hann åka till 
Ungern och träna lite och köra in hojen innan den Svenska premiären. Hojen går i alla 
fall sanslöst bra redan som standard, så där finns inget att klaga på. 
 
Primära målet för helgen fick bli att först kvala in och få köra racet. Sekundära målet fick 
bli att inte vara sist. En riktig bonus skulle dock vara att få kapa personbästa på 1:40 fast 
förutsättningarna inte var riktigt optimala. 
 
Körningarna fördelades på följande sätt. 2st träningar på Torsdagen och Fredagen, 
2st tidskval på Lördag samt warmup och race på Söndag. 
 
Torsdagen som var första träningsdag kom och vi drog ut på första passet. Jag kände att 
hojen fortfarande var lite ostadig fast jag hade justerat in fjädringen lite. Inga varvtider 
fick vi heller eftersom banans transpondersystem inte var igång plus att ingen heller 
tänkt på att sätta ut en sändare som skickar tider till laptimern på hojarna. För mig gjorde 
det inget då jag ändå tyckte att det inte kändes så bra. 
Till andra träningspasset på Torsdagen hade jag fått låna en annan Öhlins styrdämpare 
än den Öhlinsdämpare Kawasaki levererar med som original och WOW!!! Vilken 
skillnad!! Det blev en helt ny hoj. Nu kändes det riktigt bra och körningen stämde mycket 
bättre. Nu kunde jag börja träna in mig på riktigt hojen och banan. Någon vänlig själ 
hade även ställt ut en laptimersändare och vi kunde få varvtider när vi passerade depån. 
Satte 1:44 som bästa tid och var rätt nöjd ändå trots att det inte var så bra tidsmässigt 
. 

 
 
 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 



 
Mycket hoppfull efter Torsdagens andra pass drog vi ut på Fredagens första träning. 
Kände direkt att det gick mycket bättre och jag kapade bästatiden ytterligare till 1:42. 
Inte så bra men ändå en förbättring och ett steg åt rätt håll. Hoppet ökade ännu mer. 
 
Ut på andra passet och nu tog jag i lite för att testa. Satte 1:41:1 och helt plötsligt låg inte 
ens personbästa så långt bort. Tänk om jag skulle kunna fixa det med justerad fot och 
hojen otrimmad. Det skulle vara kungligt. Så Fredagen avslutades ännu nöjdare och 
Lördagens tidsträning/kval skulle nu få ge besked hur långt det skulle räcka. 
 

  
 
Gick ut på Lördagens första tidskval. Körde 1:41.3 som bästa tid. Hade i alla fall kvar 
1:41 tempot från gårdagen och kände att jag fortfarande hade mer kvar att ge men ville 
inte tokladda. Detta räckte till plats 36 av de 45 förare som ställde upp till kval. 
Hade fått reda på att på denna stora bana är regeln 60 förare till kval och 50 förare till 
race så mitt första och primära mål för helgen var redan nått. Jag hade kvalat in och 
skulle få köra racet.  
 
På andra tidskvalet tänkte jag att jag skulle prova köra lite fortare in och ut ur kurvorna 
men det resulterade i att jag nog sänkte farten mitt i kurvorna istället för det resulterade 
inte i bättre tider utan 1:42 blev bästa tid. Några andra förare hade dock förbättrat sig 
och jag trillade ned till 39:e plats av 45 på startgriden. 
 

  

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 



 
Söndagen kom och vi vaknade till regnstänk mot busstaket. Rackans. Vi som hade haft 
bra väder alla dagar hittills och SMHI prognosen på nätet visade bara molnigt. 
Som tur var blev det bara en kort regnskur och sedan blev det torrt igen men regnet 
hängde i luften. 
 
Drog ut på warmup:en strax före lunch. Hade finjusterat bakfjädringen ytterligare samt 
sänkt lufttrycket i däcken och det kändes bra. Har självklart varit lite ovan med den nya 
hojen och även hur den beter sig att starta med. Som vanligt gjorde jag en provstart när 
vi körde ut och provade då en gammal taktik som min vän Robert från Tärnsjö lärt mig 
och den visade sig fungera mycket bra på min nya hoj. Kungligt!! Då är det bara att 
finslipa på den. 
 
Racedax och ut för att ställa upp på startgriden. Precis då började det regnstänka lite 
men inget som stannade kvar på banan i alla fall. Innan racet så tyckte jag att det inte 
spelade någon stor roll hur det gick, för jag hade ju ändå så hög placering. Jag hade 
liksom inget att direkt köra för. Om jag kom 39:a eller 35:a spelade ju mindre roll. Jag 
hade ju ny hoj och ville inte heller skada mig igen så jag tänkte…. Jag tar det som en 
vanlig bankörning och att få lägga lite varv bara. Passade på att prova samma startteknik 
till warm:up varvet och det fungerade igen. Fick genast en annan tanke i skallen☺ Om 
jag kunde göra en riktigt bra start och sedan hänga på skulle det kanske kunna bli en 
avsevärt bättre placering än 39:a och då blev det helt plötsligt ett annat fokus. 
Starten gick och det fungerade precis som jag hade hoppats på. Jag tog nästan 2 hela 
startled direkt och var uppe på 32:a plats redan efter första varvet. Faan va bra. Såg att 
jag även tog in hela tiden på de som var framför så jag tänkte…. Nu jäklar skall vi prova 
och se hur långt jag kan ta mig upp i fältet. Körde om dansken Claus Sachs på andra 
varvet och vips så låg jag bakom min teamkamrat Hasse som hade tappat lite i starten 
och låg och vart uppstoppad av några andra förare framför. Jag märkte att de hade lägre 
tempo än vad jag höll så jag tänkte…. lika bra att prova att ta dem direkt. Jag körde om 
Hasse på yttern i den långa karusellen på tredje varvet men driftade ut i kurvan ut på 
start och mål och lämnade en lucka så Hasse körde om mig på innern och tog tillbaka 
sin placering direkt. Jag tappade många hojlängder till dem men började genast jaga 
ikapp. Sätter nytt personästa på 1:39:953 !!! (mitt personliga bonusmål fixades också !!!) 
Kom ifatt dem igen och tänkte… jag måste köra om annars så hamnar jag i det lägre 
tempot jag också. Provade samma ställe och körde på nytt om Hasse på yttern i 
karusellen men tänkte… nu måste jag täppa till på innern så han inte kommer om direkt 
igen. Bromsade extremt hårt och försökte samtidigt sikta på att ta en snäv inner för att 
inte lämna lucka, men farten var för hög och fästet släppte på framhjulet. Vurpan var ett 
faktum. Faan också. Jag som börjat få upp farten och hade kört upp mig 8 placeringar. 
Min hoj slog dessutom i Hasses hoj så att han också vurpade och det kändes som ni 
förstår extra surt att även tagit med sig teamkompisen i fallet . 

 
 
 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 



 
Nu blir det till att laga hojar mm för att vara redo för Linköping nästa månad. 
 
Massor av bilder hittar ni självklart i bildgalleriet på N-TRADE RACING webben.   
http://www.n-trade.se/racing 
 
Vill som vanligt tacka min familj och alla sponsorerna för det fina stödet. Utan er blev det 
ingen racingsatsning. STORT TACK ! 
 
Vänliga hälsningar N-TRADE RACING 
 
 

 

   

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 

 

Kenneth Nilsson  Superbike #22 

ntrade@hotmail.com 

 
 


