
Hej klubbkompisar!
Under 2010 har jag suttit i högerstolen i en rallybil! Vi åker i en Renault Clio grupp N 
1600 – 2000. Chauffören heter Torbjörn Karlsson och han tävlar för Taxinge MK och 
jag heter Gunnar Envang och tävlar förstås för DMK.

På sen-vintern 2009 kom Tobbe in och hälsade på mig på jobbet. När vi satt och 
fikade och snackade rally frågade jag varför han inte hade åkt så mycket med sin 
nyinköpta bil? (Den gamla hade han satt i en stor tall)  ”Jag har ingen kartis” fick jag 
till svar. ”Jaha, ska jag se om jag hittar min hjälm” sa jag mest på skoj. ”Ja gör det!” 
sa Tobbe.

Jag hade inte åkt biltävling på många år: Efter ett par dagars betänketid så var det 
kört. Vi åkte ca 10 tävlingar under 2009 med blandade resultat. 2010 började med 
klassiska Bergslagsrallyt i 25 graders kyla ca 9 mil SS fördelat på 3 sträckor, delar av 
Björnjägaren var givetvis med. Nästa tävling var i Järlåsa som var första tävlingen i 
7-Klubbars Rally Cup. Vi blev fyra i klassen.

När våren kom så var första tävling en asfaltssprint i Västerås. Vi blev trea i klassen. 
Därefter har vi åkt:

• 13 maj, Torsdagsrallyt, Eskilstuna MK – Regn och blött,  åter trea.

• 22 maj, Morgongåva-svängen, Sala MK –  Inge bra resultat.

• 29 maj, Rally xplosion, Västerås MK – Kul tävling, man startar två bilar 
samtidigt och kör en slinga som en åtta och går i mål samtidig.

• 19 juni, Trendab-rallyt, Taxinge – Där åkte jag med Lars Motander i en Toyota 
Celica turbo 4WD (jävlar vilket drag!)

• 10 juli, Gästabudstrofen, SMK Nyköping – En av sommarens varmaste dagar.

• 14 augusti, Strängnäs motorstadium

• 4 september, Bäckasprinten, Kolsva MS – Klassiska rallysträckor.

• 12 september, Brukssvängen, MK Hammaren – Slagna med 4 tiondelar 

• 25 september, ”Runt mjölkpallen”-pokalen, Gnesta MK – Kanontävling i fint 
höstväder

Året avslutades med prisutdelning i 7-Klubbars där vi fick första pris i vår klass 2WD 
A-förare. Vi vann ingen tävling men kom i mål på alla och är nöjda med året. En 
hemsida är på gång, jag återkommer om det senare.

2011 är det SM-satsning som börjar med SVENSKA RALLYT där jag hoppas på att 
få se mina klubbkompisar stå och vifta med en DMK flagga.

Hälsningar
Gunnar Envang 


