SMK Hörby, TV-Svängen 13 september 2014
Tävlingsfakta
Nationell rallytävling på grusvägar, ingående i Sydsvenska Rally-Cupen, SSRC, DM för
Södra Bilsportsförbundet, RM för historiska bilar, Historiska Rallycupen, Klassiska
Rallycupen samt Tinter Classic Rallycup
Start och mål i centrala Hörby.
Totalt ca 188,5 km, varav 7 specialsträckor på totalt 42,37 km.
Totalt kom 143 till start. 104 fick en placering i mål, 38 bröt, 27 %, 10 pga. avåkningar,
25 pga. tekniska problem och 3 av för mig okänd anledning. 1 uteslöts pga. överskriden
respittid. En av dem som uppenbarligen inte hade tekniska problem, angav en ”åker”
som orsak. Anföll den?
Från Trelleborgs MK deltog:
Magnus Hägg/Kristian Lindberg i en Subaru Impreza, A-förare 4WD
Gustav Tillgren/Peter Larsson i en VW Golf IV, A-förare Grupp E. Startnummer 74
Fredrik Lenander/Christian Rosén i en Subaru Impreza, B-förare 4WD
Jonas Neldeborn/Tommy EK i en VW Golf I, C-förare i Grupp E. Startnummer 126
Vårt teams service sköttes av Roland Karlsson. Central serviceplats i Hörby city
I Grupp E startade 14 ekipage varav 5 A-förare, 2 B-förare samt 7 C-förare.
Snabbast i Grupp E blev A-ekipaget Erik Bergman/Per Andersson, Skillingaryds MK i en
VW Golf 2, totalplacerad på 41:a plats med sluttiden 31,15,5, 4,07,4 efter totalsegraren.
I Grupp E B segrade Carl Ryke/Joakim Amar, Karlskrona AK i en VW Golf med sluttiden
32,37,6 totalplacerad på 64:e plats och 4:e i Grupp E.
I Grupp E C segrade Jesper Larsson/Hampus Nilsson, Kristianstads MK i en Toyota
Corolla med sluttiden 34,02,3, totalplacerad på 81:a plats 7:e plats i Grupp E.
Totalsegrare blev Stoffe Nilsson, Hässleholms MK i en Subaru Impreza WRX Sti med
sluttiden 27,08,1, 0,55,6 före Magnus Johansson/Patrik Johansson, Älmhults MK i en
Volvo 940 2WD och 1,03,4 före trean Joacim Kristiansson/Anders Björnmyr, SMK Hörby i
en Opel Corsa B 2WD
Genomsnittshastigheter:
Stoffe Nilsson 93,7 km/t
Erik Bergman 81,3 km/t
Carl Ryke 78,16 km/t
Jesper Larsson 74,7 km/t
Gustav Tillgren 76,8 km/t
Snabbast på SS i Grupp E oavsett förarklass
SS1 Kagarp 7,27 km
Erik Bergman
5,30,7
Thobias Svensson
5,31,1
Stefan Ottosson
5,35,6
SS2 Pus 6,40 km
Erik Bergman
4,39,2
Thobias Svensson
4,39,3
Stefan Ottosson
4,41,5
SS3 Skåningsboda (med Emmas kurvor) 5,67 km
Erik Bergman
4,09,9
Thobias Svensson
4,11,3
Stefan Ottosson
4,11,7
SS4 Maglehult 3,93 km
Erik Bergman
2,45,2
Stefan Ottosson
2,45,1
Johan Edquist
2,47,4

SS5 Ylleröd 4,41 km
Erik Bergman
2,54,6
Stefan Ottosson
2,54,9
Johan Edquist
2,56,8
SS6 Råset 6,37 km
Stefan Ottosson
4,31,7
Erik Bergman
4,32,1
Johan Edquist
4,35,7
SS7 Stänkelösa 8,32 km
Stefan Ottosson
6,36,4
Erik Bergman
6,44,1
Johan Edquist
6,45,0
Förlust/vinst i sekunder per kilometer specialsträcka
Erik Bergman vs. Stoffe Nilsson förlust i s 5,839/km
Totalresultat Grupp E

Tot tid

Diff

Tot plac

Diff s/km

1. Erik Bergman
A
31,15,5
0.00,0
41
0,000
2. Stefan Ottosson
A
31,17,9
+0,02,4
42
0,057
3. Johan Edquist
A
31,42,2
+0,26,7
48
0,630
4. Carl Ryke
B
32,37,6
+1,22,1
64
1,938
5. Linus Svensson
B
32,50,1
+1,34,6
68
2,233
6. Gustav Tillgren
A
33,06,7
+1,51,2
74
2,624
7. Jesper Larsson
C
34,02,3
+2,46,8
81
3,937
8. Keith Wennberg
C
34,06,3
+2,48,8
83
3,984
9. Hampus Larsson C
34,16,7
+3,01,2
85
4,277
10. Einar Fors
C
37,02,2
+5,46,7
97
8,183
11. Ola Schön
C
Bröt efter SS7, anledning: se texten nedan
12. Thobias Svensson A
Bröt på SS4, höger framhjul hamnade på fel håll
13. Andreas Andersson C
Bröt på SS4 pga. trasig länkarm
14. Jonas Neldeborn
C
Bröt på SS3, motorn gick runt men inte hjulen
------------------------------------------------------------------------------------------------

Kalastävling när Svängen jubilerade.
Det är verkligen inte dåligt; 50 år med TV-Sväng! SMK Hörby har oförtrutet
lyckats arrangera denna populära tävling inte mindre än 50 gånger utan ett enda
avbrott. Det vittnar om en stark förening med fantastiskt entusiastiska
medlemmar och en handlingskraftig styrelse. Vi som fått vara med som tävlande
och publik kan bara säga en sak: tack SMK Hörby, ni är fantastiska. Det enda
som överlevt sig själv är väl just namnet ”TV-Svängen”. I mitten på sextiotalet,
när det inte var en självklarhet med en televisionsapparat, var det väl höjden av
lyx att vinna en sådan. Fram tills nu har jag trott att det var en rejäl pjäs
vinnaren fick kånka hem. Vår TV på sextiotalet var just ”rejäl”. Och då jag visste
att de flesta som körde rally på den tiden, körde till och från tävlingen med
familjebilen, en bil som under några timmar en mörk höstnatt fick agera
tävlingsfordon på sträckor som Pus och Kragarp, har jag för mitt liv inte begripit
hur de fick plats med en TV på hemvägen. Men nu vet jag; det var en liten nätt
transistor-TV man vann, det stod att läsa i det matnyttiga programbladet. Jag
har funderat över vad man skulle kalla tävlingen idag om man tänkt i samma
banor. För några år sedan: MP3spelar-Svängen? I Phone 6 Rally om det var
idag? I vilket fall som helst lever TV-Svängen men tjockteven är död…

En annan reflexion jag gjorde när jag satt och funderade på väg till Hörby, var
att man var ju nästan tvungen att vinna två år i rad därför att de vann väl bara
en TV? Kartläsaren då, de var väl också värda en lyxig segertrofé? Då kom jag i
sin tur att tänka på hur kartläsarens roll förändrats och utvecklats under åren.
Eller co-driver som det också kallas för. På den ”gamla goda tiden” när en
rallytävling var lång, och då menar jag väldigt lång, var kartläsaren tvungen att
köra en del långa transportsträckor så att den ordinarie föraren kunde sova en
stund. Och vem minns inte när Petter Solberg blev av med körkortet på grund av
en fortkörning på allmän väg under Svenska Rallyt. Då fick ”co-drivern” hoppa in
och köra sista specialaren. Så är det inte riktigt i tävlingarna på ”vår” nivå, jag
har inte varit med om att det bytts platser i bilen. Det kanske inte ens är tillåtet
på nationell nivå, det är inget jag har koll på och det lär inte bli aktuellt i vårt
team; Peter har rätt svårt att komma ner i Gustavs stol…
Jag tänkte därför tillägna jubilerande TV-Svängen kartläsarna. Det är ju inte bara
kartor eller noter som skall ”läsas”, de är kontorschefer, samordningschefer,
coacher, peppare och tröstare. Jag brukar ringa ett eller ett par samtal efter
tävlingarna för att knåpa samman ett något så när sanningsenligt och varierat
referat så denna gång har jag bara snackat med kartläsarna! Och därmed ger vi
oss ut i årets TV-Sväng.
Totalsegraren i jubileumsrallyt blev Stoffe Nilsson/Jesper Johansson från
Hässleholm. Var det någon som väntat sig något annat? Jag citerar Skånskans
nätupplaga: ”Jag tog inte ens i” säger Nilsson till pressen. En av utmanarna i
4WD, Jocke Grahn, kom inte ens till start; han fick inte sin bil hel efter förra
helgens SM-rally. Nästa utmanare till Stoffe Nilsson var Joakim Längberg/Magnus
Olsson men han försvann redan på SS1, den svårkörda Kagarp. Efter den
därefter ”söndagsåkande” Stoffe Nilsson blev det desto trevligare därför att det
togs i ordentligt bland folket i 2WD. Det blev en fight ända in i kaklet mellan
Volvo-åkande Magnus Johansson/Patrik Johansson från Älmhult och
hemmasonen Joacim Kristiansson/Anders Björnmyr som plågade sin Opel Corsa
rejält för att hinna kapp Johansson. Det blev 4-3 i matchen om sträcksegrar i
Kristianssons favör men förlust med 7,6 sekunder när de var tillbaka i Hörby
efter sjuan. Som publik gäspade jag när Stoffe Nilsson kom puttrande i skogen
(nu överdriver jag lite) och jublade när Joacim Kristiansson passerade. Vilken
attack han och de andra A-förarna i 2WD hade! Det syntes i resultatlistan; nästa
4WD dök upp först på 11:e plats. Det är ingen vidare återväxt bland 4WD. Fast
det var en klassiker i en vit Ford som sprätte värst; på SS3 spräcktes Evas
rallykaffekopp av en sten….. Hon höll koppen i handen… Det är inte helt ofarligt
att vara publik.

Före start träffade vi lite folk ur Grupp E-gänget och jag kunde kostatera att det
var en del som verkade mer sammanbitna och koncentrerade än vanligt. Eva och
jag satt och spånade lite när vi var på väg till SS1 om vem som skulle vara
snabbast i gänget. Vi trodde att Henrik Hallberg med föraren Thobias Svensson
skulle vara på hugget och vi hade dem som segrare. Som tvåa gissade vi på Per
Andersson med föraren Erik Bergman; de var revanschsugna efter den lite
snöpliga och irriterande förlusten i Emiltrofén. Sträckorna i Skåne brukar vara
rätt raka bitvis och det vet vi att det inte passar Sofie Adolfsson och Stefan
Ottossons Golf. De brukar gilla när det svänger på för att hitta den där härliga
dansanta rytmen. Sen hoppades vi på att Peter och Gustav skulle få till det i TVSvängen och kunna hänga med. Hallberg/Svensson såg alldeles för taggade ut
för att acceptera något annat än seger. Det som talade mot att Peter och Gustav
skulle prestera kanontider i dagens rally var de två senaste TV-Svängarna när de
tvingats bryta i båda på grund av trasiga oljetråg. Sådant där sitter mellan
öronen. Deras målsättning för dagen var därför att ta sig genom TV-Svängen och
komma i mål för en gångs skull. Och naturligtvis ha en kul dag i skogen.
De flesta i Grupp E upplevde nog SS1 som en farofylld sträcka. Men som Per
Andersson uttryckte det: ”Det är kul med lite annorlunda vägar, det ska vara
variation i rally”. De Skånska vägarna var lite ”lösa i hullet” och de blev snart rätt
uppkörda och Kagarp var kanske en av dagens värsta. Det small på rätt bra när
de träffade stenarna i spåren. Trots detta gick det undan. Där vi stod i slutet, där
hade Henrik/Thobias full attack, kanske lite väl mycket därför de stack ner nosen
rejält i innern. Andersson/Bergman körde mer mitt på vägen, det såg lite säkrare
ut om jag ska vara ärlig. Sofie och Stefan kände till sträckan sen tidigare år och
de hade bestämt sig för att inte utmana ödet allt för mycket och aktade sig noga
för att sticka ut i kanterna. Det straffade sig tidsmässigt om man nu kan kalla de
ynkliga 4,9 sekunder som de blev efter Per och Erik som någon större utklassning. Det gick inte fortare än så för Adolfsson och Ottosson trots att de hade en
alldeles egen entusiastisk och välutrustad hejarklack på plats.

Man kan väl nästan säga att Hallberg och Svensson körde jämnt med den röda
Assistansgolfen. 0,4 sekunder efter knappt åtta kilometer skogsväg är väl nästan
att betrakta som dött lopp. Det hade behövts målfoto för att se vem som var
snabbast.

Det blev egentligen inte någon skillnad efter att de avverkat tvåan på Pus. Röd,
silvergrå och grön Golf i just den ordningen, samma som på SS1. Den enda
skillnaden att marginalerna krympte ytterligare. Andersson/Bergman var
snabbast även här och de lade sträckseger nummer två till handlingarna. Men
det blev bara med 0,1 sekund före tvåan Hallberg och Svensson. Och efter dessa
två kom Adolfsson/Ottosson, ”långt” efter, hela 2,3 sekunder…. Efter två SS och
drygt 13 kilometers körning, fann vi tre Grupp E-bilar inom sju sekunder. Efteråt
berättade Sofie för mig: ”-Jag var nästan förbannad för att vi förlorat så mycket
på två sträckor, det kändes så frustrerande att vi tappade även om det inte var
så många sekunder. Stefan tyckte inte det var så farligt. Det tog en stund innan
jag lugnade ner mig för att fokusera på nytt”. Alltså, jag säger det igen; ”sju
sekunder”…… det är bara ett missat vägbyte så är de sekunderna uppätna. Det
var ännu mera tight bland B-förarna 2WD, men det är en annan historia som
andra får ta sig an.

Trean, Skåningsboda, med ”Emmas kurvor” är mångas favorit. Henrik Hallberg,
med flera, beskriver sin förtjusning över just den här sträckan. Det var här
Hallberg och Svensson bestämt sig för att ta kommandot i rallyt. Det bar sig inte
bättre än att de ”left road” och fick en kostsam försening. Trots detta blev de
bara slagna med 1,4 sekunder av paret Andersson/Bergman vilket är
imponerande med tanke på att de varit av vägen. Tredjetiden tog Sofie och
Stefan, 0,4 sekunder efter tvåan.
Maglehult är hemmavägar för Henrik Hallberg men vad hjälpte det. Det var full
attack från Henrik och Thobias sida men de stack in höger framhjul lite väl långt,
träffade en sten och därmed var det färdigsvängt för deras del. Högra hjulet
hade fått en onormal camber, det stod rakt ut kan man säga. Det var så trist att
konstatera faktum när vi kollade tiderna efter SS4. Apropå denna händelse
måste jag få berätta en liten episod: Under en angenäm middag uppe i Torsby,
satt vi och lyssnade på rallyhistorier. Ragnar Spjuth berättade om en tävling där
han deltog som co-driver åt Stig ”Mäster” Blomqvist. Han undrade hur Stig ville
ha noterna och då lär han ha svarat: ”-Skit i å läs att de e sten i kanterna, ja ska
ändå inte åka där…”

När nu den silvergrå Golffyran var satt ur stridbart skick, dök nästa par upp,
även de i en silverfärgad Golf men av lite äldre stuk; bröderna Edquist. De hade
hur kul som helst på hemmavägarna och hade hela tiden fram tills nu legat och
lurat på fjärdetiderna i klassen. Nu satte Henrik och Johan Edquist en strålande
tid på SS5 och återigen var det tre Grupp E inom dryga två sekunder! Diffen
mellan sträcksegraren Andersson/Bergman till tvåan Adolfsson/Ottosson var
även här löjligt liten; 0,1 sekund. Jämnt i klassen eller??

Hela tävlingen utvecklade sig som en riktig nagelbitare. Det var inte bara bland
A-förarna som de vassa duellerna utspann sig. Joakim Amar tillsammans med sin
förare Carl Ryke hade vässat svärden och fightades rejät med BMW-åkande Julia
och Linus Svensson. Joakim och Carl radade upp inte mindre än tre sträcksegrar
och knockade paret Svensson på Skåningsboda där Blekingepågarna gjorde en
av säsongens bästa prestationer. Trots att de fick en aha-upplevelse när Carl
pressade VW:n lite väl hårt på treans och fyrans växel och aktern for ut mot
Amars dikeskant, pulveriserades BMW:n med tolv sekunder. Vi hajade till när vi
såg kampen om sekunderna och det blev olidligt spännande när vi noterade att
Julia och Linus tog fyran för att därefter förlora femman till Amar och Ryke.
Joakim Amar berättade att han inte fick någon vidare rytm i notläsningen på SS4
och det kanske var anledningen till den något sämre tiden därinne.
När vi summerade ställningarna fram till och med SS5, kunde vi konstatera att
Johan Widerberg och Ola Schön från Tomelilla dominerat C-förargänget på det
sätt vi nu blivit vana vid. Fyra sträcksegrar av fem. Förlusten kom mot Natalie
Bernström och Keith Wennberg. Widerberg och Schön ledde vid det här laget
med dryga 20 sekunder före Hampus Nilsson och Jesper Larsson och 30 före
Bernström och Wennberg. Det såg ut att bli en ännu en komfortabel seger för
Tomelillafolket och en säker topplacering i SSRC.
Det var två hyfsat långa specialsträckor kvar. Vi vet vid det här laget, att det är
då som paret Adolfsson och Ottosson kommer till sin rätt. Deras förmåga att
fokusera under långa sträckor och när det gäller, har blivit välkänd. Det hade vid
det här laget regnat några timmar och vägarna var både uppkörda och hala.
Dessutom blev ljuset allt sämre då det var täta mörka moln över centrala Skåne.
Sofie och Stefan körde hem sin första sträckseger på sexan med Per och Erik
hack i häl. Den hitintills största diffen mellan ettan och tvåan på en SS var 1,4
sekunder och på fem av sex SS var det mindre än en (1) sekund som skiljt… Det
var verkligen imponerande!

Det regnade rejält när elitåkarna i 2WD, 4WD och Grupp E skulle klämma den
sista specialaren. Sikten var katastrofal och det var så mörkt att Peter hade svårt
att läsa noterna. Åldern i kombination med synen talar inte till hans fördel precis,
och han hade problem. Han tappade notläsningen vid tre tillfällen och det tog ett
tag innan de med gemensamma krafter kom rätt igen. Nu spelade det ingen
större roll; Larsson och Tillgren var ändå dryga 30 sekunder efter Andersson och
Bergman. Men vad spelade det för roll nu när bilen var hel och de närmade sig
sitt mål: Hörby. Per Andersson tyckte inte att Erik verkade ha blivit ofokuserad,
men hur det nu än var, blev det stopp i ett vägbyte på sjuan. Att starta igen och
komma iväg på nytt med sega blöta vägar som underlag, det kostar tid. Plötsligt
var segern inte självklar längre. Det som hände bakom Adolfsson och Ottosson,
som var först ut i Grupp E, det kunde de ju omöjligen känna till, men efteråt
hade Sofie sina funderingar; ”-Jag kunde ju ha jagat på honom lite mer på
sjuan”. I vilket fall som helst knep Vetlandaparet dagens sista sträckseger och då
med den största marginalen till tvåan som på SS7 blev Per och Erik som kom
undan med blotta förskräckelsen. Det var så när att deras försprång till Sofie och
Stefan ätits upp av ett käringstopp... De kunde dock bärga klassegern i Grupp E
med futtiga två och en halv sekunds marginal.
Bland B-förarna höll Amar och Ryke undan och deras segermarginal till tvåan,
Julia och Linus Svensson var just de sekunder de körde till sig bland Emmas
kurvor. Där ser man hur lite som ska till för att saker ska gå bra eller åt helvete.
Karlskronapågarna kunde lika gärna åkt av på SS3 medan Henrik och Thobias
kunde varit kvar på vägen med fyra intakta hjul. Rally är rally…..
Vi såg att Mercedesåkarna Johan Widerberg och Ola Schön ledde stort efter SS7
och skulle stå som segrare även i detta rally. Men döm om vår förvåning när jag
senare skrev ut resultatlistan: Nilsson och Larsson i sin Toyota Corolla stod
överst? Vad tusan hade hänt med Mercan? Mercedes som för övrigt är ett
latinamerikanskt kvinnonamn och besitter därmed rätten att få vara lite
nyckfull.. Den närmsta förklaring jag har så här strax före är den jag läst på
Skånskans websida som förkunnade att Mercan dog på väg från SS7 till målet i
Hörby. Rally är rally…. Det gäller att komma till slutmålet även efter en
transportsträcka. Men så fruktansvärt tråkigt för Johan och Ola. Och stort grattis
till Hampus Nilsson och Jesper Larsson som knep värdefulla uppklassningspoäng.
Hur gick det då för Peter och Gustav? De var nöjda med dagen och de hade haft
väldigt roligt. Det kändes så skönt, berättade Peter, att de kom i mål med nästan
hel bil. De hade medvetet tagit det lugnt där det var som allra mest slagigt, det
blev SS1 och SS7 där de passade sig för genomslag och sten. Trots det slog det i
rejält flera gånger. De lyckades spräcka en fälg på ettan eller tvåan men
mirakulöst nog fick de behålla luften i däcket. Och pappa fick tvätta bilen….
Ett stort grattis till alla klassegrare från oss i GT Rally och tack för ett mycket
spännande rally. Och tack till alla kartläsare som kämpar lite i skymundan bakom
dem som håller rätt på ratt och pedaler. Utan er blev det inga rallyn. Och det
skulle jag sakna väldigt. Nästa referat lär bli som vanligt; förarna i fokus… Vi ses
i Vetlanda och finalen.
Vid tangenterna
Dennis Tillgren
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