
Racerapport från träningsläger och roadracingpremiär på 
Anderstorpbanan April 2007. 

 
 

Efter träningslägret och tävlingarna i Ungern på försäsongen kände jag mig mycket 
hoppfull inför premiären på Anderstorp. Hojen gick som alltid mycket bra och de för 
året nya Metzeler racingslicksen bet i fint så nu skulle det laddas rejält. 
 
Min tidigare bästa tid på banan var från en träning ifjol i Rookie 1000 på 1:42:9 och 
jag kollade även på lite tider från fjolårets Superbike och insåg att jag behövde 
förbättra mig rejält om man skulle ha någon chans. Satte därför några personliga 
mål innan nedresan till Anderstorp. 1. Kvala in och få köra racet. 2. Inte vara sist. 3. 
Sätta en 1:39 –tid för det anser jag personligen att jag bör köra på denna bana om 
jag skall ha något i Superbike att göra. Satte även några delmål att köra en 1:41 på 
träningsdag1, 1:40 på träningsdag2 och 1:39 på Lördagens tidskval och sedan 
fortsätta försöka köra ”39-or” på Söndagens race. 
 
Första träningsdagen kom. Jag körde bra på de två träningspassen och jag satte 

nytt personbästa direkt. Bästa tiden 
blev dock bara 1:42:2 och ingen 1:41 
som det var tänkt, men körningen 
kändes bra och en 1:39 var inte 
omöjlig tyckte jag men den satt hårt 
åt. 
 
Andra träningsdagen kom och på 
andra passet lyckades jag kapa tiden 
ytterligare och sätta en 1:41:8 tid. 
Jag var mer nöjd över denna tid men 
inte helt och hållet då jag låg lite efter 
i min personliga målkalkyl. 

Det lades på nya slicks inför nästa dags tidskval och då skulle man även kunna se 
alla andras tider och få en indikation på hur dagsformen låg till bland förarna. 
 
 
Lördagens första tidskval kom och några kamrater hemifrån som var i närheten och 
hälsade på vänner hade kommit för att titta. Jätteroligt med lite ”hemmapublik” ☺ 

 
De fick se mig sätta en ny personbästa tid på 1:40:8 och placera mig som nr:27 av 
de 38 förare som kvalade. Inte så illa att ha 11 förare bakom sig och långt ifrån sist 
i sitt livs första Superbikekval. Riktigt bra, men tiden kunde ha varit ännu bättre enl. 
mitt personliga tycke. Ja,ja.. Bara att smacka på hårdare i kval 2 på eftermiddagen 
då.  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

   

 

 

     

 



 
 

 
Gjorde så och kapade tiden ytterligare. Återigen till ett nytt personbästa på 

1:40:226. Hade 20:e bästa tid på detta 
kval och var rätt nöjd med att ha kapat 
nästan 3sek på personbästa och uppnått 
både mål 1 och 2 ( att kvala in och få köra 
racet samt att inte vara sist ) men det 
hade varit perfekt med 3 tiondelar till och 
fått en ”39:a” som planerat mål 3. 
 
Sammanlagda placeringen från de två 
tidskvalen blev position 27 på startgriden 
av de 38 förare som kvalat.  
 

Återigen tänkte jag… Ja,ja… Får väl smacka på ännu hårdare då och sätta en 
”39:a” på morgondagens race istället. 
 
. 
 
Warm-up en på Söndagförmiddagen hade mycket gulflagg och blev avbruten en 
stund mitt i p.g.a en annan förare som vurpade och blev hämtad med ambulans, 
men de fria varven som jag körde kändes bra och jag satte t.o.m en 1:41-tid med 
slutkört bakdäck så där blev jag lite förvånad över tiden trots att jag bara åkte runt 
och myste tyckte jag. Lade återigen om till nya slicks och började ladda inför 
eftermiddagen. 
 
Äntligen race och vi ställde upp på griden. Starten gick och jag kom iväg bra. Tight 
och trångt in i första högern men det gick bra och jag passerade några direkt, 
sedan ut på den jättelånga breda raksträckan som är ett gammalt flygfält. Där kör 
man 6:ans växel ut på varvstoppen och hastighetsmätaren går i botten på 300km/h 
innan man börjar bromsa. Riktigt läckert !!! Blev omkörd av några men gjorde en 
sen inbromsning och tog tillbaka placeringar. Hade sedan en fin fight med Peter 
nr:33 i några varv och vi bytte lite placeringar fram och tillbaka. Det var mycket 
gulflagg och avåkningar och ambulansen var ute och hämtade förare och vi fick 
hålla igen på farten. Jag tappade sedan lite till Peter och han passerade en annan 
förare vid namn Kenneth med startnummer 10 på hojen. Jag märkte att jag också 
tog in på nr:10 och på nionde varvet skulle jag köra om honom i högern efter den 
långa raksträckan. Han bromsade sent och kom lite långt ut till vänster så jag 
släppte på bromsen lite för att ha extra hög fart och ta honom snabbt på innern i 
högerkurvan. Problemet blev sedan att jag hade lite väl hög fart och jag försökte 
dumt nog styra upp min hoj lite väl hårt. Detta gjorde att jag tappade fäste för 
framhjulet och vurpan var ett faktum. Hojen och jag for liggande en bit på asfalten 
och sedan ut bland lecakulorna. 
Som tur var skadade jag mig inte och när jag sedan kollade på hojen i depån så 
var det bara kåporna och bromsgreppet som fått sig en smäll. Det såg mycket 
värre ut när den låg på sidan om banan i lecabadet kan jag säga. Synd bara på 
den fina lacken som SundsvallsLacken och flickan.com Linda hade fixat. Det blir till 
att besöka dem på nytt kan jag tänka. Men, men… bara att bryta ihop och komma 
igen. Det är racing och det händer saker hela tiden.. 
Nu tar vi nya tag till Linköping och där skall vi ”smacka på” rejält ☺ 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

   

 

 

     

 



 
Vill som vanligt 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 N-TRADE RACING och svensk 
motorsport. 
Vår racekalender som visar alla inplanerade tävlingar under säsongen 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, sponsorerna och våra 
samarbetspartners samt alla vänner och supporters. Utan er skulle 
racingsatsningen inte varit möjligt. 
 
Tack alla. 
 
Vänliga hälsningar N-TRADE RACING 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

   

   

 

 

     

 

 
Kenneth Nilsson  Superbike #22 

ntrade@hotmail.com 

 
 


