
På lördag 
d e n  1 0 
september 
ä r  d e t 
dags  fö r 

den verkliga 
rallyklassikern, SMK 

Hörbys TV-Svängen. I år är det den 
47:e upplagan av tävlingen som 
körts varje år sedan starten 1965, 
troligen ett rekord som den femtio-
ettåriga Skåneklubben är tämligen 
ensam om.

Den absolut största nyheten för 

året är att tävlingen har nytt täv-
lingscentra hos Arvidssons Transpor-
ter, Parkgatan 41 på Industriområdet 
i Hörby. Här är också den centrala 
serviceplatsen belägen dit bilarna 
kommer två gånger under tävling-
ens gång.

Sju specialsträckor på lite drygt 
42 km totalt ingår i TV-Svängen. Av 
dessa sju körs en ”ny” sträcka, den 
sista som inte varit med sedan bör-
jan av 2000-talet. En garanterat fi n 
avslutning på tävlingen lovar täv-
lingsledare Patrik Persson.

Annars är sträckorna av mycket 
skiftande karaktär, något som alltid 
varit TV-Svängens kännetecken. Här 
fi nns allt från bred fi n ”allmän väg” 
till skogsväg ”gräs i mitten” partier. 
Gemensamt för dem alla är, det lö-
nar sig inte att gena tvärtom…

Första start är klockan 10.00 och 
enligt tidplanen ska första bil vara 
tillbaka vid målet i Hörby strax före 
klockan 16. Årets tävling är sista 
deltävling i Sydsvenska Rallycupen, 
Rally-DM för Södra BF samt TEKNOS 
Classic Rally Cup. Dessutom är TV-

Svängen deltävling i Rally-DM för 
Smålands BF.

Storfavorit till totalsegern är 
Hässleholms Stoffe Nilsson som har 
vunnit de två senaste åren. 

Programförsäljningen startar på 
fredag kl. 15.00 och dessa fi nns att 
köpa på Shell B/S i Hörby och Statoil 
i Tollarp. På lördagen säljs även pro-
gram på tävlignscentrat.

Lycka till hälsar Patrik Persson, 
tävlingsledare i Hörby.

  

Vi har precis lagt Emiltroféns 
DM-deltävling bakom oss och ser 
ännu en deltävling som har fullt 
startfält. Kul!! 

Vi återvänder till Skåne och det 
är Hörbys tur. 

Ett femtiotal smålandsförare ja-
gar DM-poäng på Hörbys 7 special-
sträckor.  

Nu börjar ”DM 2011 säcken” kny-
tas ihop. Endast två deltävlingar 
återstår och det fi nns fortfarande 
stora möjigheter till ändringar i DM-

tabellens topp! Vem står som vin-
nare efter DM-fi nalen?

Årliga förarmötet är planerat till 
söndagen den 9 oktober. Inbjudan 
till detta kommer inom kort att läg-
gas ut på distriktets hemsida. Fun-
dera ut hur du vill ha Smålands-DM 
2012. 

Hur många tävlingar ska ingå, 
hur många som ska räknas mm och 
vi kommer gå igenom DM-reglerna 
och utvärdering av årets nya poäng-
beräkningen samt rekningsmöjlig-

het. 
Det är där ni har möjlighet att 

lyfta fram era nya eller gamla fun-
deringar. Förarmötet är ett diskus-
sionsforum, rallykommittén sätter 
upp reglerna tillsammans med er,  
förare, och arrangörerna. 

Nässjö MK har fått fl ytta sin DM-
tävling (fi nalen) till söndagen den 6 
november efter markägarönskemål.

Noterbart är att SSRC fi nalens 
tävling är fl yttad, p g a älgjakt, till 
lördagen den 29 oktober. 

Fullt startfält även i Hörby!

Tävlingsledaren har ordet
SYSKONEN BELLBORG. David och lillasyster Nicole åker för att bli topp 3 i Hörby!                                                       
                                              Foto: KimGw
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RALLY DM - SC
Poängligan...

DM 4WD (Gr A/N över 2001cc, Nat Spec)
1. Patrik Johansson, Mitsubishi
2. Thomas Gustavsson, Mitsubishi
3. Christian Larsson, Mitsubishi

DM 2WD (Gr A/N 0-2000cc, Nat spec, Gr H)    
1. Daniel Halldén, Volvo 740
2. Kjell Fransson, Volvo 940
3. Mattis Olsson, Toyota Corolla

SMÅLANDSCUP B-FÖRARE 2WD 
1. Magnus Carlsson, Volvo 940
2. Christer Persson, Volvo 240
3. Anders Andersson, Volvo 940

SMÅLANDSCUP C-FÖRARE 2WD
1. Christian Claesson, Opel
2. Robert Scholander, VW
3. Johan Sundqvist, BMW

SMÅLANDSCUP GR E ELIT
1. Erik Bergman, VW Golf (B-förare)
2. Stefan Ottosson, VW Golf (A-förare)
3. Erik Braf, VW (B-förare)

SMÅLANDSCUP GR E C-FÖRARE
1. Simon Komulainen, Seat
2. Per Gunnarsson, Volvo 940
3. Martin Gustavsson, VW

SMÅLANDSCUP VOLVO ORIGINAL ELIT
1. Håkan Ståhl, Volvo 240 (A-förare)
2. Thomas Grönberg, Volvo 940 (A-förare)
3. Stefan Håkansson, Volvo 940 (B-förare)

SMÅLANDSCUP VOLVO ORIGINAL CUP (C-FÖRARE)
1. Erik Telehagen, Volvo 940
2.  Jim Hallberg, Volvo 240
3. Albert Axelsson, Volvo 240

SMÅLANDSCUP UNGDOMSRALLY
1. Viktor Karlsson, Volvo 940
2. Daniel Brorson, Volvo 940
3. Tim Pettersson, Volvo 940

KJELL FRANSSON, GR H, A-FÖRARE 
”Vi avslutade 2010 års rallysäsong på bästa sätt. Seger i både DM. Klasse-
ger i SSRC. och Finalseger i SSRC. 
2011 har varit nästan lika bra, enda smolket i glädjebägaren är Dackefejden 
som vi f ick bryta med en brusten drivaxel. Och någon tävling med lite säm-
re placering. Annars har vi haft ett mycket roligt rallyår, det känns som det 
aldrig varit roligare att köra rally än vad det är idag. Jag har också fördelen 
att ha en mycket duktig herre vid min sida, och när herr Lindahl är nöjd då 
vet man att det gått bra.
Dessutom så f inns Jenny Åkesson som extraresurs när inte Jörgen kan, hon 
är också väldigt duktig till att ha åkt så lite.
Bilen har också fungerat bra (Tack Lejtorp Och alla andra som hjälper oss 
med den) och resultaten har väl varit hyfsade.
Inför TV-Svängen så är det bara seger som gäller, vi måste ju om vi ska vin-
na DM. Seger i SSRC klassen är tyvärr omöjligt att nå, då Hallden har en 
ointaglig ledning. 
Men vi ser fram emot Hörby på lördag, vi brukar trivas där nere bland alla 
trevliga skåningar. 
Till sist ett stort tack till alla servicemän och kvinnor. Och till alla sponso-
rer. Utan er vore det omöjligt.
Med vänliga hälsningar från Kjell och Jörgen”

Förarprofi lerna...
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Rally-DM kalender 2011
22 april   Silverratten  Älmhults MK
7 maj   Kong Christian Race Kristianstads MK
18 juni   Dackefejden  Wäxjö MS
9 juli   Skilling 500  Skillingaryds MK
30 juli   Vilda Ryd Racet  Ryds MK
20 augusti  Emiltrofén  Vimmerby MS
10 september  TV-svängen  SMK Hörby
6 november  Novemberskölden  Nässjö MK

 - - - Boka in - - - - - - Boka in - - -
Förarmöte söndagen Förarmöte söndagen 

den 9 oktober den 9 oktober 
i Lammhulti Lammhult

KJELL. Kjell och Jörgen vann 
hemmatävlingen.                                                                                         
             Foto: KimGw

DAVID BELLBORG, GR H, A-FÖRARE 
”Rallybilen vi kör nu är en Golf Mk3 och byggdes till säsongen 2009. Bilen 
har alla förutsättningar för att vara med i toppen men bakom ratten har det 
varit ojämn körning i år. 
Några topp tio placeringar och två 3:e platser har det blivit nu i år. Vår Golf 
Mk3:a: 2l crossflow motor som drivs av etanol utvecklar ca 230 hk. Sellholm 
passat dogbox med drenth rampdiff. Hjulupphängning består av Öhlins 
både fram och bak, kitcar spindlar fram och för att få stopp på golfen sitter 
det AP Bromsar både fram och bak. 
Vi skulle ha kört nu i lördags i Gullabo som uppvärmning men en liten ral-
lytjej ville komma ut lite tidigare än planerat så resan gick till BB istället :) . 
Vi siktar på topp tre inför Hörby och fungerar allt ska det inte vara omöj-
ligt.. På Davids högra sida sitter lillsyrran Nicole Bellborg som har stenkoll 
på tidkortet, noterna och framför allt på brorsan!”


