
5 maj och DM premiär! 
Vintern går fort och nu är det 

äntligen dags för en ny resa tillsam-
mans med er tävlande.  

Vi i rallykommittén har gjort föl-
jande förändringar i DM:reglerna 
(som går att läsa i sin helhet på 
hemsidan): Ändrat poänberäkning-
en. Den var bra redan förra året, men 
vi testar lite förändringar, som borde 
gynna de arrangörer som lyckas 
skrapa ihop lite mer ss-km. Man får 
alltså olika startpoäng beroende på 
hur lång tävlingen är. 

Vi har sänkt kravet för minimum 
ss km.  

Eftersom en del arrangörer har 
haft lite problem med att inte täv-
lande medverkat vid prisutdelning-
en utan valt att lasta och åka hem 
har vi nu lagt till en rad om att man 
ska närvara vid tävlingens höjd-
punkt. 

Om man måste hem tidigare, ska 
detta godkännas av tävlingsled-
ningen. I sin tur har arrangören sin 
skyldighet att anslå preliminära tider 
för prisutdelningen i antingen inbju-

dan eller PM, så man som tävlande 
har möjlighet att planera sin tid.   

Hur startordningen ska se ut 
finns det många tycken om, bero-
ende på vem man frågar.  Men efter-
som det är lungt på fronten i våra 
DM/Smålandscupsklasser har vi inte 
ändrat något, förutom att vi lagt till 
en rad om att startordningen kan 
frångås, efter dispens från rallykom-
mittén, om den tilltänkta serien är 
rikstäckande. 

Årets DM säsong blir fartfylld och 
kommer att avgöras på Smålands 

och Blekinges absolut bästa ss. 
Ett beslut onsdag kväll i Emåda-

lens styrelse gjorde att nästkom-
mande DM-deltävling ”Rojarundan” 
ställs in p g a för få antal anmälda/
betalande onsdag kväll (2 maj). 

Beslut kommer att tas i helgen 
om ersättningstävling. Hör av er till 
någon av oss i kommittén (adres-
serna finns under rally), om vad ni 
tycker och tänker. 

Med andra ord - Hör av er med 
era synpunkter!

Lycka till i Älmhult!  

Då va det dags för rally!
49:e Silverratten är den 1:a Dm 

tävlingen för Smålands BF och täv-
lingen ingår även i Södras Dm samt 
rallycupen SSRC.

Start och mål är förlagt på Lin-
néskolan i Älmhult och där är det 
även service.

Det kommer ca 150 ekipage till 
Älmhult den första helgen i maj och 
de tävlande kommer att få köra 44,5 
km SS som är fördelat på 4 SS varav 
1 ss går 2 gånger. 

Kända, snabba, utslagsgivande, ja 
det är härliga Silverratten vägar.

Lite info om SS 1 / 5: Snabb, tek-
nisk och dagens längsta SS.

SS 2: Super snabb i början men 
sen svänger det på.

SS 3: Kul sträcka där rätt linje 
betyder allt. Här finns tid att tjäna 
eller förlora.

SS 4: Svänger på bra i början och 
slutet och i mitten snabb.

Varmt välkomna till Silverratten 
och vi håller tummarna att det ska 
bli ett härligt rally väder.

Hälsar tävlingsledare Henrik 
Frisk. 

.

Tävlingsledaren har ordet

DM premiär i Älmhult
MORGAN & ANDERS. Laddar inför Älmhult och tar sin andra klasseger i stenhårda A-förare Gr H??                                                       
                                              Foto: KimGw

Rally DM - SmålandsCup

TABELLEN
 DM  4WD (Gr A/N över 2001cc, Nat Spec) 
1. 
2. 
3. 

 DM  2WD (Gr A/N 0-2000cc, Nat spec, Gr H)     
1. 
2. 
3. 

 SC  B-FÖRARE 2WD 
1.  
2.  
3. 

 SC  C-FÖRARE 2WD
1.  
2.  
3.  

 SC  GR E ELIT
1.  
2.  
3.  

 SC  GR E C-FÖRARE 
1.  
2.  
3. 

 SC  VOLVO ORIGINAL ELIT 
1.  
2.  
3. 

 SC  VOLVO ORIGINAL CUP (C-FÖRARE) 
1.  
2.  
3. 

 SC  UNGDOMSRALLY 
1.  
2.
3. 

MORGAN ERIKSSON, GR H, A-FÖRARE 
”Förare: Morgan Eriksson. Co-driver: Anders Mattisson. Klubb: Gullabo RC
Jag körde min första rallytävling 2006 i ungdomsrally med en VOLVO 240 
original. 2008 var första hela säsongen som C-förare, det året blev det se-
ger i Smålands cup för VOLVO original och tvåa i Sverige serien.
2010 var det satsning på Sverigeserien, Sydsvenska Rally Cupen och Små-
lands cup VOLVO original elit.
Resultaten blev enligt följande:
1:a Sverigeserien VOLVO original B-förare
2:a Sydsvenska Rally Cupen Volvo original elit
1:a Smålands cup VOLVO origina elit
Till säsong 2011 så byggdes den bil som vi använder idag, det är en VOLVO 
940 och går in i klass Trimmat 2WD.
Bilen är byggd med utgång ifrån VOLVO original, fjäderben, fjädrar, stöt-
dämpare och bromsar är lika med det som original bilen var utrustad med.
Motorn är däremot lite mer pulver i, det är en B230 med 2,5 l som är opti-
merad av Alf Olsson på TOLKMOTOR.
Växellåda är en Davidsson M87 låda med sekventiellt lock och bakaxeln är 
SF. Första säsongen blev lite blandade resultat med ett par pallplatser i 
potten, vi hade en del småstrul med bilen under året men hoppas att vi har 
fått till det nu.
Målet för 2012 är att kunna placera sig i toppen i Sydsvenska Rally Cupen 
och i Smålands DM. Vi kommer också att göra ett inhopp i SM då South 
Swedish går i Tingsryd. 
Går det bra där kanske det kan bli fler tävlingar?”

Förarprofilerna...

SMÅLANDS BILSPORTSFÖRBUND 
www.smalands-bilsport.nu

DM kalender 2012
5  maj   Silverratten  Älmhults MK
12 maj   Rojarundan  Emådalens MK se ovan
16 juni   Skilling 500  Skillingaryds MK
30 juni  Dackefejden  Wäxjö MS
25 augusti  Emiltrofén  Vimmerby MS
8 september  TV-svängen  SMK Hörby
22 september  Ekratten  Asarum MS

Förar och kartläsarutbildning i Vetlanda 
söndag 6 maj. För mer info och anmälan 

se under rally på hemsidan. 

PLATSER KVAR !!

AKTA ER KILLAR. ...för den rosa 
Astran.                                                                      
             Foto: Ida Malmborg

ANNA LARSSON, GR E, C-FÖRARE 
”-Förare: Anna Larsson, Wäxjö MS. Co-driver Tim Olofsson, HLMK (Mats An-
dersson, Eslövs MK engelsk mästare bla) kommer att åka med i Silverrat-
ten). Vi kör en rosa nybyggd Opel Astra -98 i C Gr E. Jag har tidigare åkt som 
co-driver men lånade en bil och körde Tjej-RM tillsammans med Nina Jonas-
son, Wäxjö MS, i höstas som en kul grej och det gav mersmak. Tim har bland 
annat åkt med syskonen Daniel och Sebastian Steinar och Ola Schönström. 
Vi satsar på SSRC och Smålands-DM i år och målet är att ha roligt samt att 
vi, givetvis, ska köra ifrån så många pojkar som möjligt! Vill ni veta mer om 
teamet sök på ”Miss Motor Rally Team på facebook.”

SMÅLANDS BILSPORTSFÖRBUND 
www.smalands-bilsport.nu

5 MAJ


