
Racerapport från Linköping Maj/Juni 2008. 
 
 
 

Ny tävling, nya möjligheter☺ Denna helg på Linköpings motorstadion – Sviestadsbanan. 
 
Vädergudarna hade spått kanonväder så det verkade lovande. 
 
Primära målet för helgen fick bli att först försöka lära sig den nya bansträckningen från 
ifjol samt att kvala in för få köra racen. (Ifjol hade jag ju foten i gipspaket och inte kunde 
köra denna bana då när den var nyomgjord). 
Sekundära målet fick bli att komma före någon annan förare så att man in alla fall inte är 
sist. Jag kollade Superbiketiderna från förra året och då tyckte jag att man bör ju köra 
under minuten för att räknas, så det tredje målet fick bli att sätta en tid under minuten. 

 
Körningen denna gång skulle fördelas på följande sätt. 
3st träningar på Fredag, 2st tidskval samt race nr:1 på 
Lördag, sedan lika på söndagen med 2st tidskval och 
slutligen race nr:2 
 
På Fredagens första träningspass var det egentligen 
bara att försöka hitta runt och lära sig den nya 
bansträckningen med chikanen som de gjort på 
baksidan. Tyvärr så kraschade en förare hårt detta 
pass och ut med ambulans på banan så passet blev 
avbrutet och det blev inte mycket till träning. 
 
 
 

 
Ut på andra träningspasset och då fortsatte lärandet eftersom första passet blev kort.  
Gick mycket in och ut i depån för att bl.a justera in min styrdämpare som jag fått 

modifierad till denna helg. Märkte också under detta 
pass att jag inte hade riktigt optimal drevning på hojen 
för denna bana. 
Fixade sedan detta och ut på tredje passet med 
förändrad drevning på hojen och nu kändes allt bättre. 
Tog det väldigt lugnt men provade också att gasa lite 
och satte i alla fall en 1:01 tid så här på första dagen 
och det kändes hyfsat inför Lördagen och jag tyckte att 
det fanns mycket tid att kapa. 
 
Hade dessutom automatiskt nått mitt första mål 
eftersom alla som kvalade skulle få plats att köra 
tävlingen. 
 
Lördagens första tidskval kom och ut på nya däck. 
Hade bra fäste och körde jämna 1:00 tider och det 
kändes mycket stabilt och väl inom alla marginaler. 

Detta räckte till en 20:e plats. Jag beslutade att varken byta eller vända på däcken till 
dagens andra kval och gjorde heller inga andra förändringar. Finvädret hade gjort att det 
var väldigt varmt och jag märkte att bakdäcksfästet hade försämrats till detta pass så jag 
höll medvetet igen lite för jag ville inte vurpa och slutade totalt på samma 20:e 
kvalplacering som efter första tidsträningen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 



 
 
 

 
Dags för race nr:1 och vi ställde upp på startgriden. Jag på plats 20. 
Gjorde en bra start och första varv och var direkt uppe bakom förare nr:77 och min 
teamkamrat Hasse på platserna runt 14-15. 

 
Tänkte att jag inte skulle göra om samma sak som i Anderstorp att försöka köra om dem 
och ev. vurpa så när de ökade på farten låg jag bara kvar där i mitt tempo och höll min 
placering ända in i mål, så jag slutade 15:e och fick med mig en riktigt härlig poäng då 
detta var min första poäng som A-förare i Superbike. KUNGLIGT ☺ 
 
Söndagen kom och fortfarande lika varmt om inte ännu varmare. 
Ut på första kvalet och jag tänkte… nu så skall vi öka farten lite för att se vad som 
händer. Tyvärr var det många förare som vurpade detta pass och det var gul-flagg ofta, 
plus att jag fick en jättehumla eller nåt mitt i visiret på långrakan vilket resulterade i att 
jag knappt såg någonting, så detta kval hade många störningsmoment. Körde ändå 
några 1:00 tider och det resulterade i en 17:e plats. 
 

 
. 
Nya tag till andra kvalet och temperaturen hade stigit ytterligare. Härligt. Ännu mer 
värme. Körde lugnt i början och ökade successivt. Noterade min första 59:a på min 
laptimer som sitter på hojen så jag åkte in i depå för att kolla på tidsskärmen hur jag låg 
till med min 59,876 mot de andra förarna. Jag hade 13:e tid. Väldigt nöjd med att ha 
kommit ned under minuten trots att inte ha kört på allra yttersta gränsen går jag ut och 
lägger några lugna varv för skojs skull. Sedan avslutar jag tidsträningen, fast det är tid 
kvar, för att åka tillbaka till tältet och lägga om till nya däck och ladda inför race nr:2. 
Totalt av de två tidsträningarna så blev placeringen 18 på startgriden och mitt tredje mål 
att sätta en tid under minuten på denna bana var nått. 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 



 
Dags för race nr:2. Gör återigen en bra start och inledande varv och ligger på 12:e plats 
nånting. Tänker att här ligger jag bra och nu skall jag bara försöka hålla platsen precis 
som i race nr:1. Lägger upp en taktik att försöka bromsa sent på långrakan före nya 
chikanen så att ingen kör om mig där, sen kan jag köra hyfsat lugnt resterande delen av 
banan. Bromsade lite väl sent på varv 13 tror jag att det var,  just där efter långrakan, tog 
det säkra före det osäkra och åkte ut på escaperouten. När jag kom tillbaka på banan 
igen hade jag tappat 2 placeringar p.g.a att 2 förare hann smita förbi samt att jag också 
förlorade massor av tid. Tar direkt tillbaka en placering men har tappat ned till 13:plats. 
Förstår också att nu är det uppbyggda försprånget som jag hade till de resterande 
bakomvarande förare nästan ingenting, men jag ligger kvar i mitt tempo och väntar. 
Tänkte… Om någon kommer och kör om mig så tar jag tillbaka direkt, för de förare som 
är bakom mig bör vara långsammare än jag och om jag tar i och sätter in en snabbstöt 
så tar jag dem. Den taktiken höll ända in i mål för det kom ingen fler och körde om och 
jag slutade på 13:e plats med ytterligare 3 grymma poäng i bagaget. Totalt skrapade jag 
ihop 4poäng under helgen och satt också en 59-tid vilket gjorde min helg fullbordad och 
kunde mycket nöjd åka hela vägen hem igen. 
 
Massor av bilder från äventyret 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 
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