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och fyrhjulssladd!

Hur kan man bli rent illamående av nervositeten för att köra bil? Hur kan man 

bli så svettig av att köra i en och en halv minut? Hur kan folk vallfärda till 

en bana mitt ute i skogen en måndagskväll? Och hur ända in i glödheta kan 

Rickard Rydell vara så snabb? Racekampen 2010 ger svaren!
Av Linus Pröjtz Foto Tobias Nykänen

röd bil 
Autoexperten
 Alx Danielsson
 Mattias Särnholm
 Mats Thorszelius
 Jens Branteström

blÅ bil 
Ramirent
 Martin Öhlin
 Rickard Rydell
 Linus Pröjtz
 Dick Larsson

Gul bil 
MidTrailer
 Christer Lindholm
 Tony Jansson
 Åke Andersson
 Allan Runnegård

A
tt mäta sin styrka mot rik-
tigt professionellt motstånd 
kan vara karaktärsbyg-
gande. Så tänkte jag inför 
Racekampen 2010, inte 

minst då jag hamnat i samma lag som 
en av mina stora racingidoler, en kille 
som jag dessutom haft förmånen att få 
följa på nära håll genom jobbet – Rick-
ard Rydell. Som om inte det räcker 
ställer talangfulle Porsche Carrera 
Cup-föraren och Teknikens Världs 
testlags egna chaufför Martin Öhlin 
upp som förare i vår blå bil. Dick 

”Dicken” Larsson har tävlat i rally och 
backe sedan 1976 och har över 600 
pokaler hemma. Dessa tre killar är 
mina lagkamrater. Dessa tre killar vet 
hur man vrider en kringla, planterar 
pjäxan i pannrummet och gör det på 
det vinnande sättet. De har talang, 
erfarenhet och framförallt har de 
genom åren vunnit de karaktärsbyg-
gande segrarna. Det har inte jag. Men 
jösses, jag tänker försöka så gott det 
går! Problemet är väl att alla de andra 
tänker precis likadant …

Racekampen äR en lagtävling med 
fyra förare i varje bil och samtidigt 
en individuell fight – snabbast vin-
ner. Det är en tävling mot klockan 
över tre varv och varje förare kör två 
omgångar, bilarna körs en och en på 
den lilla knixiga banan i ena änden av 
Lunda Flygfält drygt fyra mil nordost 
om Uppsala. Och trots att banan lig-
ger mitt ute i skogen så dyker runt 
1 500 människor upp den här soliga 
måndagskvällen i slutet av augusti 

– häftigt! 
Tävlingsredskapen är en gul, en röd 

och en blå Minifiesta. Minnesgoda 
läsare kommer ihåg provkörnings-
rapporten från TV 1/2010 där jag 
klassade nyss nämnda fordon som 

”bland det roligaste jag kört!” och 
bilen kan enklast beskrivas som 
adrenalin på hjul. En rörbur med 
mittmonterad motor och växel-
låda från Suzuki Hayabusa – 185 
hästkrafter räcker långt i den lilla 
bilen. Fyrhjulsdriften är stum, 
alla fyra hjulen roterar lika snabbt 
hela tiden tack vare kedjedrift av 
både fram och bakaxel och hela 

härligheten väger runt 650 kilo 
med tanken fylld och föraren på 
plats. Dessutom rullar bilen på 
smala gatdäck av allväderstyp så 
greppnivån är inte överdrivet bra.

TRäningaRna undeR dagen har 
gått okej, jag har varit hyfsat snabb 
och samtidigt gjort några misstag. 
Fast det är väl det träningen är till 
för. Därefter har laget sammanträtt 
och jag har verkligen försökt absor-
bera varje stavelse som yppats från 
mina lagkamrater. Spårval, växlar 

här och växlar där, bromspunkter. 
Väl bakom ratten kommer den 

riktiga nervositeten. Illamåendet. 
En märkligt krypande känsla. 
Varför vet jag inte riktigt, för det 
släpper så fort jag får grönflagg av 
tävlingsledaren Anders Lindén. 
Men det bubblar i huvudet av all 
ny fakta och körningen blir däref-
ter. Den lilla ettriga Minifiestan 
är sjukt rolig att köra men några 
vinnande spårval blir det knap-
past tal om från undertecknad och 
resultatet blir långsammare tider 

Fyrhjulsdriften 
är stum, alla fyra 
hjulen roterar 
lika snabbt hela 
tiden tack vare 
kedjedrift.
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än under träningen. Jag vet inte om jag ska 
attackera eller hålla igen för att höja tempot. 
Genomsvettig efter 90 sekunders körpass 
rullar jag lätt slokörad i depå.

Rydell däremot är rent magisk att 
betrakta på banan. Han åker konstant på en 
växel högre än alla andra, behåller farten 
i kurvorna och växlar vid betydligt lägre 
varvtal. Körningen är så mjuk, så mjuk och 
det ser inte ut att gå snabbt. Men klockan 
ljuger inte, BTCC-mästaren från 1998 har 
farten i blodet och är snabbast när det gäller.

– Man måste verkligen tänka till i de 
långsamma kurvorna för att få farten med 
sig. Bilen är lättkörd, men samtidigt är det 
lätt att överköra. Fast det är riktigt roligt, 
säger Rickard.

Bitvis försöker han maskera sin täv-
lingsnerv, men det fungerar inte. Han är 
tävlingsmänniska ut i fingerspetsarna, 
eller som han själv uttrycker det:

– Jag kan inte ens förlora i fia med knuff 
när jag spelar med barnen.

Säkert är det mer ett talesätt än ren fakta, 
men det märks att han mitt i allt detta 
roliga tar det på fullt allvar. En gång täv-
lingsmänniska alltid tävlingsmänniska.

en annan som trivs bakom ratten i Mini-
fiestan är Alexander ”Alx” Danielsson som 
har andraplatsen från Racekampen 2009 
med sig i bagaget.

– Jo, och sedan kom jag tvåa i driftingtäv-
lingen här på Lunda i helgen som gick så det 
verkar vara min lott i livet – andraplats på 
Lunda. Fast det ska det bli ändring på idag.

Hans första tre varv i den röda Autoex-
perten-sponsrade bilen går snabbt, riktigt 
snabbt. Men riktigt lika snabb som Rydell 
är han inte. Kanske beror det på att han 
attackerar mer, eller på något annat men 
hundradelarna är inte på hans sida – efter 
tre varv är han 0,08 sekunder långsammare 
än Rydell. 

Alx delar bil med rallyvirtuosen Mats 
Thorszelius, lokala rallytalangen Jens 
Branteström och en viss Mattias Särnholm 
från tv-programmet Roomservice. Mattias 
har tagit racinglicens för just Racekampen 
och utanför bilen håller han låda mest hela 
tiden, men väl på plats bakom ratten syns 

det direkt att han har farten. Imponerande. 
I tredje bilen skulle vm-rallyföraren Hen-

ning Solberg kört, men kolliderande uppdrag 
innebar att norrmannen stannade hemma. 
Men Christer ”Cralle” Lindholm, som vann 
i fjol, laddar för kung och fosterland – två 
tiondelar efter Rydell efter tre varv. Bland 
teamkompisarna märks rallyveteranerna 
Åke ”Bryggarn” Andersson och Tony ”Roten” 
Jansson, men trots en erfarenhetslista som 
sträcker sig till månen och tillbaka så uteblir 
topptiderna. Det verkar som att rallyförarna 

har svårare att kapa tiderna än de snålt åkande 
racingförarna. Men det finns ett undantag. Jens 
Branteström, 21 år gammal talang från trakten 
som kör grupp H med en Opel Astra i rally i 
vanliga fall, kapar mest tid i andra körningen 

– 1,5 sekunder. Det syns tydligt att han ”sett 
och lärt” från de stora grabbarna och faktiskt 
lyckats omsätta intrycken i snabbare körning 

– imponerande!
Själv lyckas jag med bedriften att köra ännu 

något långsammare i andra vändan och till slut 
hamnar jag på nionde plats av de tolv deltagarna. 

Trots det vinner vårt blå lag teampriset. Dick 
Larsson kapar sina tider i andra körningen, 
Martin Öhlin är säkerheten själv och Rydell – ja, 
vad ska man säga. Alx sätter press genom att 
kapa ett par tiondelar på sina tider och Rickard 
svarar med att kapa sju tiondelar på vad som 
redan var en ultrasnabb tid. Respekt! Seger till 
Rydell och ännu en andraplats till Alx. Cralle 
Lindholm gör allt han kan för att försvara sin 
seger från 2009 i den gula bilen, men det räcker 
bara till tredjeplats i år. Men när hela gänget en 
liten stund senare står uppe på ett lastbilsflak 

för prisutdelning så är det inte många sura 
miner, alla har haft grymt roligt. Och det råder 
inga tvivel om att Racekampen och Peter Eriks-
son som står bakom det hela är på helt rätt spår. 
Nu gäller det bara att fortsätta på den inslagna 
banan, köra fler gånger per år och på fler ställen 
så fler får njuta av spektaklet. Om du har racing-
licens kommer även du att kunna kvaltävla 
för en plats i Racekampen och möjligheten att 
mäta dig mot några av Sveriges finaste rally- och 
racingförare. Det kan rent av vara karaktärsbyg-
gande, även om man som jag var en bit efter!

Full attack av kommande 
rallystjärnan Branteström.

Lille men naggande gode alx 
danielsson fick äntligen köra en 
bil i samma skala som han själv.

publiksuccé på Lunda flyg-
fält. Racekampen rules!

Högfartsvax appliceras på 
Linus pröjtz bil. Hjälpte inte.

”minifiestorna” är byggda i 
halv skala och drivs av Hayabusa-
motor på 185 hästkrafter.

dåligt grepp, fyrhjulsdrift, 
lätt bil och massor av kraft.
Roligare blir det inte!

Finn ett fel. en vanlig 
människa har smugit sig in 
bland de riktiga förarna.

Klockan ljuger 
inte, BTCC-
mästaren från 
1998 har farten 
i blodet och är 
snabbast.
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