
Racerapport från NRS race Mittsverigebanan 18/6 2008. 
 
 
 

Vår klubb Norra Roadracingsällskapet (NRS) www.n-r-s.se hade blivit inbjuden att köra 
ett uppvisningsrace på Mittsverigebanans onsdagsbus  www.onsdagar.se 
Onsdagskvällen den 18/6. 
 
Som vanligt en hel del snabba förare med så jag visste att det inte skulle gå att bara 
”lalla” hem en seger, men jag hade förberett mig mycket noga och mentalt ställt in mig 
på att vinna. Jag hade tidigare också vunnit 5 raka race vid träning ett par veckor innan 
så jag visste att jag fortfarande hade kvar lite fart i kroppen efter att ha varit skadad och 
borta hela förra säsongen. 
 
Vi fick lite träningstid ca 20min innan tävlingen och det var fint att få komma ut på banan 
och värma upp lite. Det kändes bra och jag var extremt laddad och parollen ”loosing is 
not an option” fick gälla. 
 
Det hade inte tilldelats några startplatser utan det var fri placering på gridden. Taggad till 
tusen var jag först ut till lineup och jag valde startposition 3 för att det inte skulle bli nåt 
eftersnack och tvivel om fördelar med pole position och så. Jag hade också tänkt lägga 
på nya slicks till racet för att gasa riktigt hårt men valde att vända på ett par begagnade 
däck som jag hade liggande i garaget och köra med dem istället. 
 
Hasse ställde sig på pole och ruta 1, Tomas på 2:a, jag på 3:e och Henke P på 4:e ruta. 
Det var första startled. 
 
Min plan var att göra en bra start och vara sämst 2:a in i första böj, sätta några snabba 
varv och ta ledningen tidigt för att sedan skapa en lucka och vinna. 
 
Starten gick och jag kom iväg halvtaskigt och fick kämpa för att ens vara 3:a in i första 
kurva. Hampus som startat från 2:a led hade gjort en kanonstart och ledde vid ingången 
till andra kurvan med Hasse som 2:a och jag 3:a. Skit också, planen sprack direkt men 
bara att jobba på. Märkte direkt att jag höll ett högre tempo och jag körde om Hasse för 
att inte tappa för mycket till Hampus. Nu var jag uppe som 2:a och jagade ifatt Hampus 
som fått en liten lucka efter de första kurvorna. 57-tiderna började ticka i displayen och 
jag körde om Hampus efter bara något varv och nu var jag äntligen först. Fortsatte att 
ligga och dundra på stadiga 57-or och fick signaler av min depåpersonal att avståndet 
bara ökade och jag kontrollerade nu racet precis som planerat. Ordningen återställd. 
Slog av lite på takten och körde ett par 58-or på slutet för att inte riskera att vurpa och 
tappa den fina segern. 
 
Passade på att dra ett extra ärevarv efter målgång för publiken och mina kamrater som 
kommit dit för att titta ☺ 
 
 

 

  

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 



 
 

Synd bara att inte klippa till med en 56-tid, då hade kvällen varit helt fulländad, men 
viktigaste var att vinna och visa vart skåpet skulle stå. Jag hade ju redan ifjol när jag satt 
och tittade på en raceträning med krossad fot i gips lovat mina kollegor i klubben att…… 
”Nästa år är jag tillbaka….ännu elakare och ännu snabbare” och man vill ju inte svika 
sina löften ☺  
Så än kan gubben ☺ men det kommer i alla fall börja trappas ned och köras mer på 
hobbynivå framöver. 
 
Film från kvällen finns utlagd på N-TRADE RACING webben. 
http://www.n-trade.se/racing 
Ni hittar samtliga filmer längst ned på länksidan via menyvalet Länkar. 
Bilder från kvällen kommer säkert att läggas ut i bildgalleriet samt att denna racerapport 
också kommer att uppdateras med lite bilder. 
 
Vill som vanligt tacka min familj och alla sponsorerna för det fina stödet. Utan er blev det 
ingen racingsatsning. STORT TACK ! 
 
STORT TACK också till min depåpersonal Pelle, Lelle och Rulle m.fl. som assisterade 
med service, filmning och fotografering mm under kvällen. Även tack till mina andra 
vänner som kommit för att titta och heja fram mig till seger. 
 
Nästa race på Mittsverigebanan är Tisdagskvällen den 1:a Juli. Vi ses då. 
 
 
Vänliga hälsningar N-TRADE RACING 
 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

     

 
Kenneth Nilsson  Superbike #22 

ntrade@hotmail.com 

 
 


