Ljungby MK, Midsommardansen den 30 maj 2015
Tävlingsfakta
Nationell rallytävling på grusvägar, ingående i Sydsvenska Rally-Cupen, DM för Södra
och Smålands Bilsportsförbund.
Tävlingsledare: Hans Karlsson
Arrangörsnoter: Anders Martinsson
Domarordförande: Janne Möller
Teknisk kontrollant Torbjörn Johansson och Ingvar Svensson
Start och mål Swetruck i Ljungby. Fast serviceplats vid Swetruck i Ljungby, ett
servicetillfälle efter SS4
Totalt 107,89 km, varav 6 specialsträckor på totalt 40,14 km.
Totalt kom 151 ekipage till start. 128 fick en placering i mål, 22 bröt, 15 %, 2 pga.
avåkningar, 18 pga. tekniska problem, 2 av för mig okänd anledning. Ett ekipage blev
uteslutna.
I Grupp E startade 21 ekipage varav 2 A-förare, 6 B-förare samt 13 C-förare.
Snabbast i Grupp E blev A-ekipaget Thobias Svensson/Gustav Tillgren, SMK
Hörby/Svedala MK i en VW Golf MK4, totalplacerad på 56:e plats med sluttiden 25,37,5,
4,12,6 efter totalsegraren.
Totalsegrare blev Stoffe Nilsson/Jesper Johansson Hässleholms MK/Ryds MK i en Subaru
Impreza WRX STI med sluttiden 21,24,9. På andra plats finner vi Åke Jacobsson/Björn
Jonasson Emådalens MK/Wäxjö MS i en Ford Focus WRC, 0,51,0 efter samt på tredje
plats Robin Adolfsson/Nicklas Ottosson Wäxjö MS, 1,09,3 efter.
Genomsnittshastigheter:
Stoffe Nilsson 112,46 km/t
Thobias Svensson 92,19 km/t
Snabbast på SS i Grupp E oavsett förarklass
SS1 Sommarsäte 5,43 km
Thobias Svensson
3,55,8
Andreas Olsson
4,01,2
Ola Schön
4,03,6
SS2 Viggsjö 5,31 km
Ola Schön
3,39,0
Keith Wennberg
3,39,4
Hampus Larsson
3,41,1
SS3 Grythult 3,86 km
Thobias Svensson
2,45,0
Carl Ryke
2,51,8
Ola Schön
2,53,0
SS4 Stockhult 5,77 km
Thobias Svensson
4,02,2
Keith Wennberg
4,03,8
Carl Ryke
4,07,7
SS5 Hå 5,54 km
Thobias Svensson
3,20,0
Jennie Blansch
3,24,4
Keith Wennberg
3,26,4
SS6 Björstorp 14,23 km
Thobias Svensson
7,50,6
Keith Wennberg
7,56,7
Carl Ryke
8,00,7
Förlust/vinst i sekunder per kilometer specialsträcka
Thobias Svensson vs. Stoffe Nilsson förlust i sekunder per kilometer: 6,291

Totalresultat Grupp E

Tot tid

1. Thobias Svensson A
2. Keith Wennberg
C
3. Carl Ryke
A
4. Hampus Larsson
C
5. Ola Schön
B
6. Conny Erlandsson C
7. Jesper Larsson
B
8. Magnus Sigvardsson C
9. Jimmy Tykesson
C
10. Niclas Fransson
C
11. Kjell Svensson
C
12. Johan Wernefur
C
13. Lars Svensson
B
14. Per Mohlin
B
15. Einar Fors
B
16. Andreas Andersson C
17. Clas-Håkan Larsson C
18. Jennie Blansch
C
19. Andréas Petersson C
20. Håkan Ottosson
C
21. Andreas Olsson
B

Diff

Tot plac

25,37,5
0.00,0
56
26,11,1
+0,33,6
77
26,16,5
+0,39,0
78
26,21,8
+0,44,3
80
26,22,4
+0,44,9
81
26,50,8
+1,13,3
88
26,58,0
+1,20,5
90
27,10,9
+1,33,4
93
27,12,4
+1,34,9
94
27,17,1
+1,39,6
97
27,27,2
+1,49,7
99
27,39,6
+2,02,1
100
27,41,0
+2,03,5
101
27,44,8
+2,07,3
103
28,14,5
+2,37,0
112
29,09,6
+3,32,1
118
29,59,1
+4,21,6
121
30,22,6
+4,45,1
124
Bröt på SS6 av okänd anledning
Bröt på SS4 av okänd anledning
Bröt efter SS1, trasig oljesump

Diff s/km
0,000
0,837
0,972
1,104
1,119
1,826
2,005
2,327
2,364
2,481
2,733
3,052
3,077
3,171
3,911
5,284
6,517
7,601

På kasedans i Ljungby.
Det finns vissa ord i det skånska språket som är rätt målande. ”Kasedans” är ett sådant
som klart beskriver att det handlar om en foxtrot eller annat som inte räknas till
discodans. Men det går även att applicera på Midsommardansen 2015 eftersom det
regniga vädret gjorde vägarna lite ”kasiga”. Det blev en hel del intressanta bredställ att
studera för oss i den blöta publiken. Den som kasade runt dansgolvet allra snabbast var
grabben från Vinslöv, Stoffe Nilsson, som med en snitthastighet på över 110 kilometer
per timma, tog en rätt komfortabel seger. Det där med snitthastigheten kan vara lite
felaktigt. Jag tror att en eller två sträckor kortades ner en aning som en följd av ett gäng
yogaentusiaster som önskade lugn och ro under sitt utövande och inte förstod sig på
skönsång från ett koppel rallybilar. Men det spelar mindre roll, det gick undan rätt friskt
ändå i det hala underlaget, även om det senare skulle visa sig att snittet snarare skulle
vara under 110 istället. En intressant notering ar att för första gången på mycket länge i
en SSRC-tävling finner vi inte mindre än fyra 4WD på de främsta platserna. Först på
femte plats hittar vi den snabbaste som bara hade två dansskor att driva på med i det
tunga föret; Mattis Olsson från Gullabo RC. Det är roligt att kolla på folket i 2WD, det är
oftast ruggigt täta fajter i den klassen.

Men snacka om tätt i VOC, A-förare… Tom Kristensson, som dominerat försäsongen,
hade en fajt med Osbykillen Kim Nilsson. Det var bara en liten, liten tiondel som fällde
avgörandet i Toms favör mot Kim. Jag kan nästan höra hur Kim grubblat över varför den
där tiondelen för en gångs skull inte hamnade på hans sida, om han inte hade nuddat
bromspedalen i den där kurvan där han tyckte att han ”fegade”, då hade det ju blivit
annorlunda. Nu är det ju så med rally, att det behövs ju inte bara ett bra material och en
duktig förare, det behövs lite tur också. Det hade Tom.

Redig kasedans men inte Tom Kristensson precis,,,,

…men här är han. Tom Kristensson, SMK Hörby.

Innan jag glider över i den mer väsentliga delen av referatet från Midsommardansen, vill
jag passa på att tacka Ljungby MK för det kanonfina programmet med den mycket
detaljerade kartan som för oss i publiken var guld värd. Det var busenkelt att navigera
till bra publikställen. Även om det blev lite fel med startnumren, uppväger kartorna det.
Och de tävlande sänder ett lika hjärtligt tack för fina och roliga vägar samt ett
föredömligt kompakt rally där det knappt fanns transportsträckor mellan de fyra första.
Därmed vidare till vad som hände i Grupp E, en klass där jag mer än en gång under
dagen var tvungen att höja på ögonbrynen av pur förvåning. Eva och jag var på mitten
av SS1 och när vi stack därifrån hade runt hundra bilar passerat. Vi funderade då över
hur de allra sista bilarna skulle ha det. Det var runt två decimeter djupa fåror på sina håll
och kladdigt och trögt på vägen. Men vad hade det tagit åt C-förarna i Grupp E? De
radade upp kanontider sträcka efter sträcka. Keith Wennberg med startnummer 148
knep fjärde tiden på SS1, bara åtta sekunder efter Thobias Svensson men sex tiondelar
före Carl Ryke! Och då kan inte vägen varit bra på många ställen. Helt otroligt. Det skulle
bli mer fantastiskt bilåka av Wennberg, Larsson och de andra bland C-förarna. Och om
Jennie Blansch som fick mina ögonbryn att hamna på hjässan. Kanske bra det förresten,
det finns inte så mycket annan behåring just där…
Thobias Svensson hade parkerat Gustav Tillgren i högerstolen för att han återigen
ämnade ta hand om det administrativa, nu välpreppad med diverse huskurer och
åksjukepiller. Svensson väl förberedd som vanligt och mycket taggad samt en något
nervös Tillgren som funderade över hur han skulle klara den förestående berg- och
dalbanan. Det gick undan på SS1. Thobias Svensson visade att det inte var en tillfällighet
att han segrade i RM-tävlingen Majpokalen i Norrköping ett par veckor tidigare. Han tog
kommandot direkt och ordnade till en rätt komfortabel ledning redan på den inledande
sträckan med Andreas Olsson några sekunder efter. Det var dock mycket sten på sina
ställen och det resulterade i en slagen bakfälg för Svensson. Det blev ett spräckt oljetråg
för Olsson som därmed var ute ur leken innan det knappt hade börjat.

Thobias Svensson och Gustav Tillgren SS1

Carl Ryke och Joakim Amar, SS1

Inför starten på SS2 gled Carl Ryke upp jämsides med Thobias Svensson strax inne i
tidskontrollen, och lät vänligt meddela, att Svensson nog hade smygpunka på höger bak.
Tack för upplysningen replikerade Svensson och tänkte att det där, det var psykning.
Men tvivlet gnagde och väl nere i startblocken frågade han en funktionär hur det stod till
med höger bakhjul. ”Punktering” blev det korta koncisa svaret. Det betydde fem kilometer rallyväg med bara tre fungerande hjul. En normal Svenssonbilist (!) hade givetvis
ringt efter bärgare och inte ens i den vildaste fantasin övervägt att trampa gasen i botten
på en kurvig grusväg. Men just den här modellen av ”Svensson” resonerade inte riktigt
så. Det blev full attack. Thobias Svensson blev distanserad med knappt fem sekunder av
Ola Schön, B-föraren, som knep sträcksegern och Svensson blev bara en halv sekund
efter klasskompisen Carl Ryke. Hur gick det där till egentligen? Det är väl lika enkelt som
att spela handboll med ena armen bakbunden. Det blev ett däckbyte på blott två minuter
sen var den grå Golffyran fit for fight igen.
Efter den här incidenten var det en defilering mot målet i Ljungby. Svensson/Tillgren
radade upp fyra sträcksegrar på raken och det såg inte ut som de ens besvärade sig med
att ta i. Det gick stadigt i spåret. Gustav mådde lite kasst på de fyra första specialsträckorna men repade sig och inför finalen på SS6, med knappt en och en halv mil
Smålandsväg, var han helt okej. Carl Ryke/Joakim Amar var dryga halvminuten efter vid
målgång i Ljungby. Men Ryke blev inte tvåa i Grupp E. Där hamnade en viss Keith
Wennberg/Anton Geijersson, Skillingaryds MK, i en Volvo 940 i teamet Hejduhejdu
Racing. Hur det gick till har jag ingen aning om man han måste ha flugit fram på de
uppkörda vägarna. Wennberg/Geijersson hamnade i topp-tre på inte mindre än fyra av
de sex specialsträckorna! Imponerande. Hack i häl på Wennberg kom Hampus
Larsson/Joakim Gustavsson, Kristianstads MK, ångandes med sin blåa Toyota Corolla
med nummer 149 på dörrarna. De blev totalt fjärde bil i hela Grupp E! Kan det ha varit
vädret och de tidigare regnskurarna som gjorde att resultatet blev så här? I vilket fall
som helst hade Svensson, Ryke, Schön och de andra A- och B-förarna betydligt bättre
vägar att åka på än de som hade höga startnummer och därför kan jag nog tillåta mig
att konstatera att C-förarna stod för dagens hjälteinsats. Vågen…
En annan Smålänning som kanske borde helgonförklaras är Jennie Blansch med sin
tvillingsyster Louise i högerstolen, hemmahörande i Skillingaryds MK. På nästan alla
sträckor tappade Jennie ungefär sju sekunder per körd kilometer med sin Opel Astra men

inte på SS5. Där hamnade tvillingarna på en andra plats, mindre än fem sekunder efter
Thobias Svensson! Hur gick det där till?
Sammanfattningsvis kan jag konstatera, att Thobias Svensson just nu är i en klass för
sig även om ryktet säger att ny konkurrens är på gång. Stefan Ottosson och Sofie
Adolfsson väntar bara på att homologeringen ska bli klar innan de ska leda ut sitt nya
rallymonster på vägarna. Det ska bli spännande och välkommet, det har blivit lite tunt på
toppen. När det gällde B-förarna, försvann de lite i dansens virvlar då C-förarna var så
framgångsrika, men återigen blev Ola Schön/Johan Widerberg Tomelilla MK/Simrishamns
MK de snabbaste bland B-förarna följda av Jesper Larsson/Robin Rosengren,
Kristianstads MK. Tänk vad roligt det varit om alla i Grupp E kört tillsammans. Undrar hur
resultatlistan sett ut då?

Ola Schön i sin Merca på SS6

Thobias Svensson på SS4

Nu dröjer det bara två veckor innan det ska bli fejd igen. Vi träffas i Växjö den 13 juni.
Svensson och Tillgren står då på startlinjen igen där Svensson ska försvara sin
nuvarande titel som Sydsveriges gruskung i Grupp E. Vi ses där,

Vid tangenterna
Dennis Tillgren

dennis.tillgren@gmail.com 0708 229367

