Trendab Rallycup

Det blev en perfekt rallydag när Strängnäs ams bjöd in till Låstasprinten den tredje deltävlingen i
Trendab Rallycup på en 6 kilometer lång sträcka på en klassisk rallyväg som åktes två gånger av de 64
startande. Först ut var ungdomsklassen där som vanligt Isak Vikman Nora MK var snabbast med
Wilma Andersson SMK Sala på andra plats. Långväga Jonathan Nyberg Gotlands MF BK gjorde ett
misstag vid det sista vägbytet där han botaniserade lite grann men kunde fullfölja och blev trea.
Nästa klass var VOC C förare där Enköpings MK:s Martin Jigler vann med en marginal på tio sekunder
till Henri Cedergren SMK Nyköping och ytterligare sex sekunder till Andreas Svensson Eskilstuna MK.
Det brukar oftast vara jämt i Grp. E klassen för otrimmade bilar och Fredrik Jansson Hofors MS var
snabbast tre sekunder för två Enköpingsekipage Robin Åhlèn samt Jonas Hovind på exakt samma
sluttid men vid särskiljning så blev Åhlèn tvåa och Hovind trea. Det är snart dags för en gammal
rallyklassiker, Midnattssolsrallyt och några passade på att värma upp på Låsta sprinten och då i klass
App. K. det var Anders Nilsson SMK Arboga som var överlägsen de övriga med Jari Saarinen MSK
Kvarnvingarna på andraplatsen och hemmaekipaget från Strängnäs ams Kenneth Nilsson på en
tredjeplats. Tom Silèn Örsundsbro MK vann den andra App.K klassen upp till -74. Att det skulle bli ett
ekipage från Gnesta MK i topp på klassen 4 WD var väntat och det var lika mellan Michael Holmgren
och Lasse Mothander efter första rundan men i den andra lade Holmgren i en högre växel och
Mothander fick inte till det utan fick se Martin Alarik Örsundsbro MK gå förbi och upp på andraplats.
En som alltid trivs på de Sörmländska vägarna är Håkan Långkvist Fagersta MK och han gjorde det
även denna gång och tog hem klassen A förare 2 WD och det med en total andra bästa tid. Drygt tre
sekunder bakom på andraplats kom Magnus Johansson Östgöta BSF en sekund före Antti
Johannesson Eskilstuna MK. Hans klubbkamrat Calle Svennestam var bäst av B förare 2 WD sex
sekunder före Henrik Oscarsson MSK Hammaren och Marcus Norgren Västerås MS. Vinnarvane Kalle
Gustafsson Haninge MK hade också han som flera andra problem att hinna svänga in vänster i sista
vägbytet men på den andra vändan gick det bättre och då gjorde han en tredje bästa tid i 2 WD och
vann givetvis C klassen. Tvåa blev Fredrik Blom SMK Hälsinge före Jacob Ekdahl Uddberg Gnesta MK.
Det var väl ingen överraskning att Joakim Ellner Landberg SMK Södermanland skulle var i topp på
VOC A-B förare men vilket perfekt andra åk han fick till som ingen var i närheten av, segermarginalen
blev drygt nitton sekunder till tvåan Marcus Henriksson Hällefors MK där vi hittar Niklas Berglund
Eskilstuna MK som trea. Tävlingsledaren Thord Söderberg vill också passa på att tacka samtliga
funktionärer speciellt de från våra angränsade medlemsklubbar. Nu gör Trendab Rallycup ett
uppehåll fram till mitten av september då ses vi i Hallstahammar och Brukssvängen.

