
I skogarna runt Moheda kommer 
Dackefejden (43:e upplagan!) att 
avgöras på 6 sträckor som innehåller 
50 km rolig rallyväg. Hela 214 rally-
ekipage kommer till start, och så 
många som 25 av dessa kommer 
från arrangörsklubben Wäxjö Motor-
sällskap.

Första bil startar kl10 vid Krono-
bergs Hed, mellan Alvesta och Mo-
heda, där även mål och serviceplats 
är belägna. Rallyt är även deltävling 
i Smålands, Södras och Gotlands DM, 
SydSvenska rallycupen, Suzuki 1300 

rallycup, Nordic West Euro Cup och 
Volvo original Sverigeserien.

De förare som förväntas göra 
upp om totalsegern är, Kristoffer 
”Stoffe” Nilsson och Åke Jacobsson, 
samt Anders Jonasson och Patrik 
Johansson, de sista två är båda hem-
maförare och har också tidigare stått 
som totalvinnare av Dackefejden. Väl 
mött till en rolig och fartfylld dag i 
rallyskogen! Lycka till alla tävlande 
hälsar Anna Söderström, tävlingsle-
dare.

Vi har bestämt oss att flytta ser-

viceplats, start & mål, servering och 
sekretariat till flygfältet på Krono-
bergshed strax utanför Moheda. Vi 
har precis som tidigare år samlat allt 
på ett och samma ställe detta för att 
det ska bli så enkelt och bra som 
möjligt och inte minst miljövänli-
gare när vi inte behöver förflytta alla 
team. Så ta er tid att komma till 
samlingsplatsen för att kolla på bi-
larna, äta lite och träffa folk.

För er som är ute i skogarna för 
att kolla tänk på att innan första 
tävlande kommer ett antal förbilar, 

ungdomsförare och debutanter 
även dessa bilarna kör för fullt så var 
uppmärksamma! Tänk på att vara 
ute i god tid eller var försiktiga när 
ni går på sträckorna. 

Tänk även på att ni använder det 
sunda förnuftet när ni väljer var ni 
ska stå, respektera publikfria zoner 
och funktionärerna som finns där för 
er skull och er säkerhet. Stå upp och 
följ bilarna med blicken för att 
snabbt kunna reagera om något 
skulle gå fel. 

Tre raka Smålandstävlingar un-
der sommaren. Efter Skillingaryds 
tävling har det hänt en del i topp 3 
i DM/SC-listan. Nu vänder vi sydöst 
och gästar Wäxjö MS, som även i år 
toppar sitt startfält med råge. 

Tävlingen har en lite annorlunda 
startordning, då de rikstäckande 
serierna för Volvo Orginal är inbjud-
na. 

Med tanke på den goda kvalitén 
smålandsvägarna har är det kanske 
ingen nackdel att få ett högre start-

nummer än vad man brukar?
Efter semesteruppehållet åker 

DM/SC-cirkusen norrut för att be-
söka Vimmerby 25 augusti. Och vi 
kommer att avsluta de två (ack så 
viktiga poängmässiga) tävlingar i 
Skåne och Blekinge. 

Axplock från sbf.se och officiella 
meddelande gällande rally: 

Vecka 26: Förbundsstyrelsen har, 
enligt RY 8.6, beslutat att SBF avser 
disponera sin rätt till reklam på vind-
rutan år 2013. Beslutet omfattar 

tävlingar ingående i SM/JSM. 
Vecka 22: Nu finns det en upp-

daterad lista för nationellt homolo-
gerade GrE-bilar Rally. Rally-SM 
publicerar sina deltävlingar 2013. 

Vecka 20: Den planerade över-
gången för registreringsbesiktning 
av rallybilar, som skulle börja gälla 1 
maj är framflyttad till 1 juni på upp-
drag av Transportstyrelsen. 

.

DM fortsätter i Småland...

Tävlingsledaren har ordet
KLASSBYTE. Håkansson i ny klass och med ny co-driver siktar på SM-Guld!                                                        
                                                 Foto: Robin Sörensen

Rally DM - SmålandsCup

TABELLEN
 DM  4WD (Gr A/N över 2001cc, Nat Spec) 
1. Åke Jacobsson Ford  Emådalens MK 
2. Thomas Gustafsson Mitsubishi  Wäxjö MS
3. Patrik Johansson Mitsubishi  Wäxjö MS

 DM  2WD (Gr A/N 0-2000cc, Nat spec, Gr H)     
1. Magnus Johansson Volvo  Älmhults MK
2. Mattis Olsson Toyota  Gullabo RC
3. Daniel Halldén Volvo  Skillingaryds MK

 SC  B-FÖRARE 2WD 
1. Robin Adolfsson Volvo  Wäxjö MS 
2. Max Svensson Volvo  Gullabo RC 
3. Christer Stark Volvo  Wäxjö MS

 SC  C-FÖRARE 2WD
1. Henrik Thagesson Volvo  Nybro AC 
2. Jonas Andersson Volvo  Gullabo RC 
3.  Fredrik Tilgård Opel  Nybro AC 

 SC  GR E ELIT (A, B-FÖRARE)
1. Stefan Ottosson VW  Vetlanda RRC 
2. Simon Komulainen Seat  Wäxjö MS 
3.  Erik Bergman VW  Skillingaryds MK 

 SC  GR E C-FÖRARE 
1. Pär Johansson VW  Gullabo RC 
2. Gerry Andersson Saab  Vimmerby MS 
3.  Anders Svensson Volvo  Emådalens MK

 SC  VOLVO ORIGINAL ELIT (A, B-FÖRARE) 
1. Håkan Ståhl Volvo  Skillingaryds MK 
2. Per-Ola Thörnberg Volvo  Vetlanda RRC 
3.  Daniel Brorson Volvo  Wäxjö MS 

 SC  VOLVO ORIGINAL CUP (C-FÖRARE) 
1. Viktor Karlsson Volvo  Vimmerby MS 
2. Tom Andersson Volvo  Älmhults MK 
3.  Christian Eliasson Volvo  Wäxjö MS  

 SC  UNGDOMSRALLY 
1. Julia Tilgård VW  Ljungby MK 
2. Henrik Rydberg Volvo  Gullabo RC 
3.  Oliver Pettersson Volvo  Wäxjö MS

JULIA TILGÅRD, UNGDOMSRALLY 
”Jag är 16 år gammal och läser till anläggningsmaskinförare i Växjö. Rally 
har alltid varit bland mina intressen då min co-driver/pappa tävlade med 
mamma i högerstolen under 80-talet där slutet blev efter en krasch i 
Karlskrona.  Men åter igen, förra året började min bror att tävla och tillslut 
så var hela familjen, släkt och vänner delaktiga som mekaniker, förare, co-
driver och support.  
Jag var med som mekaniker under 2011 men intresset ökade mer och jag 
bestämde mig för att ta licensen under hösten och börja tävla 2012. Bilen 
som vi skaffade oss en vw golf mk2 grupp E. 
Första tävlingen var Kong Christian Race där vi tog oss i mål. Jag skaffar 
mig mer och mer kunskap efterhand och fortare går det för varje tävling! 
Eftersom jag endast kört fyra tävlingar än så länge så är fram- och mot-
gångar att vänta.  Målet för 2012 är att ha roligt och utveckla mig själv att 
bli bättre och att självklart vinna över pojkarna! Med en nyservad bil lad-
dar vi för en rolig dackefejd på lördag!”

Förarprofilerna...
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DM kalender 2012
5  maj   Silverratten  Älmhults MK
2 juni  Karlskronapokalen Karlskrona AK
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

4:e deltävlingen avgörs på lördag! 
Hur kommer DM/SC ställningen att se ut 

på söndag? Se aktuell och snabb 
uppdatering av lista under rally på 

www.smalands-bilsport.nu

JULIA TILGÅRD ...16-åringen 
som leder ungdomsklassen.                                                                      
                             Foto: Privat

STEFAN HÅKANSSON, A-FÖRARE, GR H 
Stefan Håkansson redo för Dackefejden.
- Nu har Håkanssons Motorsport laddat batterierna efter South Swedish 
Rally. Hela teamet berättar för oss att motivationen är väldigt stor och att 
Stefan och Marcus visade att dem kunde vara med och fightas i SM top-
pen. 
Nu gäller det att mäta sig mot de andra otrimmade tvåhjulsdrivna bilarna i 
helgens tävling och hitta tillbaks till samma flyt som var innan avåkningen 
i SSR. -”Teamet har en stor potential att lyckas”, säger teamchef Markus Ny-
berg som var med hela långa natten lång och reparerade rallybilen så att 
teamet kunde tävla i dag 2 av SSR. 

Bilen som Håkanssons Motorsport tävlar med är en fabriksbygd Ford 
Fiesta ST som ingår i klassen Grupp N 1600-2000cc.  

Huvudmål för 2012 är att konsekvent slutföra tävlingar och samla erfaren-
het för att kunna avancera och skaffa sig rutin i den nya bilen. Samt att 
skapa ett vinnande team med förutsättningar till ett SM guld 2013 i otrim-
mat 2wd.
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