
 

”Bredsladden” i Enköping 

På lördag avslutas årets Trendab Rallycup med tävlingen ”Bredsladden” arrangerad av Enköpings 

MK. Det är drygt 100 ekipage anmälda som bjuds på 3 stycken specialsträckor som skall åkas två 

gånger totalt 24,66 km, det är vägar som i vissa fall inte använts på 20 år i tävlingssammanhang. 

Tävlingen ingår inte bara i Trendab Rallycup utan även i DM för Uppland och FM för Nedre Norra. 

Det här innebär att startfältet är större i de flesta klasserna och kan betyda en del omkastningar i den 

slutliga cupställningen. Det har ju varit mycket Gnesta MK i topp på klassen 4 WD genom Michael 

Holmgren och Lasse Mothander i de flesta tävlingarna men nu kan nog Kenth Östlund Hedesunda MK 

i sin Mitsubishi Mirage bli en vinnare eller varför inte Joakim Suld Östhammars MK på pallen. Nästa 

klass A förare 2 WD med 12 deltagare ser Robin Brandel Rasbo MK som en säker etta och sedan är 

det jämnt mellan de övriga i denna klass men Gunnar Ullèn MK Rimo och Roine Björk Rasbo MK är 

snabba. Den klass som har flest anmälda med 16 stycken är B förare 2 WD här har vi Thomas 

Bönnemark SMK Nyköping och cup ledaren Marcus Norgren Västerås MS och tvåan Henrik Oscarson 

MSK Hammaren, Stefan Hägglöf från SMK Gävle med Erik Brodin i högerstolen kan nog ta en 

topplacering. Ulf Wauge SMK Arboga har ledningen i cupen i C förare 2 WD men Kalle Gustafsson 

Haninge MK kan man nog förutspå ta hem segern. En given vinnare har vi i VOC för A -B förare 

Joakim Ellner- Landberg SMK Södermanland som har ett ointagligt försprång i cupen, men Fredrik 

Wistedt Skutskärs MS och Jonas Sjöman Flens MS kan utmana. Bland C förare VOC har vi 

hemmaföraren Martin Jigler Enköpings MK men det är jämnt i sammandraget då både Lucas 

Widnemark SMK Sala och Thomas Larsson Strängnäs ams har möjlighet att förbättra sina positioner. 

B föraren Fredrik Jansson från Hofors MS leder Grp E men nu har tvåan Jonas Hovind Enköpings MK 

hemmavägar om det nu ska vara till någon fördel vilket vi får se. Den här gången är det hela 11 bilar 

anmälda i klassen för App. K -74 och den här gången får Tom Silèn Örsundsbro MK motstånd av i 

första hand Christer Norling Rasbo MK och Stefan Andersson Almunge MK. Klassen för lite nyare bilar 

App.K -75-90 kommer att bli jämn då vi har Dick Larsson Rasbo MK och Lars ”Ludde” Davidsson 

Enköpings MK till start, men vi har en snabb förare från Sigtuna RC Krister Nordlund som de två får se 

upp för, cupettan ”Kenta” Nilsson Strängnäs ams och tvåan Stefan Nilsson MSK Hammaren kommer 

att ha en inbördes tävling kan man anta. Det är också jämnt mellan Isak Vikman Nora MK och Wilma 

Andersson SMK Sala i Ungdomsklassen det skiljer endast sju poäng. Där tävlar även Daniel Suvala 

SMK Nyköping och Arvid Larspers Hedesunda MK.  

Det är Enköpings Motorstadion som är tävlingscentrum med start och mål med service. Första bil 

startar kl: 10.00 och beräknas vara i mål kl: 16.00   


