I samarbete med Haninge åkeri
SM i Rallycross på Högstabanan
Lördagen den 11 maj arrangerar Haninge
Motorklubb första deltävlingen i Rallycross-SM 2019.
Tävlingen körs på Högstabanan strax utanför Handen.

Tävlingen startar redan på fredagen med besiktning. På lördagen startar första
kvalomgången klockan 10.00. I slutet av eftermiddagen kommer de lyckliga pristagarna
att få kliva upp på prispallen.

Om tävlingen
I tävlingen deltar fyra klasser: Supernationell, 2400, Junior-SM och RM 2150.

Supernationell – 5 startande
Så här såg SM-resultatet ut förra året:
1 Linus Westman
2 Fredrik Avelin
3 Pontus Bjuhr

Piteå MS
MSK Hammaren
Lycksele MK

127 poäng
105 poäng
91 poäng

2400 – 21 startande
Så här såg SM-resultatet ut förra året:
1
2
3
13

Rasmus Olsson
Matthias Ohlsson
Simon C Claesson
Emil Appelkvist

Karlskrona AK
Bollnäs MK
Skene MS
Haninge MK

102 poäng
100 poäng
99 poäng
40 poäng

Rasmus Olsson, Simon C Claesson och Emil Appelkvist är anmälda till tävlingen
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Junior-SM – 14 startande
Så här såg SM-resultatet ut förra året:
1 Emil Hultenius
2 Viktor Fahlgren
3 Anton Carlsson

Jönköpings MK
Lycksele MK
Lycksele MK

111 poäng
103 poäng
93 poäng

Emil Hultenius kommer att delta i tävlingen.

RM 2150 – 18 startande
Så här såg SM-resultatet ut förra året:
1 Johan Uhr
AMF Årsunda
2 Björn Alvarsson
Vadstena RRC
3 Magnus Abrahamsson Vännäs MK

117 poäng
112 poäng
93 poäng

Alla tre startar den 11 maj.

Presservice
Vi hälsar journalister och fotografer välkomna till en spännande bilsportdag på
Högstabanan. Vårt presscenter där du hittar all aktuell information ligger i klubbhuset
vid banan. Det är öppet från 09.30 på lördagen.
Under tävlingsdagen kommer alla resultat att fortlöpande publiceras på Internet via
www.tavlingsconsult.com/

Mer information, ta kontakt med:
Bertil Örtenstrand, mediakontakt
Jessica Appelkvist, bitr. tävlingsledare

0708-905 105
070-712 11 22

bertil@ordforradet.se
appelkvist71@gmail.com

Information om Rallycross finns på Svenska Bilsportförbundets hemsida www.sbf.se
Allt om SM i Rallycross finns på www.datapolen.se och http://svenskrallycross.se/
Så här hittar du till banan: Kör väg 73 (Nynäshamnsvägen) till avfart Dalarö. Kör några
kilometer mot Dalarö så visar en skylt vänster till Högstabanan. Du hittar vägvisning
på www.haningemotorklubb.se
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Emil Appelkvist
Vi har pratat med Emil, rallycrossförare i Haninge MK. Han har länge varit aktiv
inom bilsport med början i folkrace 2012–2013. Bästa placering var en förstaplats i
Stockholmsmästaren 2013.
Meriter inom rallycrossen är bland annat SM-sillver i backe 2017 och en fjärdeplats i
Svealandscupen 2018.
I rallycross tävlade Emil först i klass 2150 men har nu bytt till 2400 där man får göra
mycket större förbättringar av motor, växellåda och däck. Han kör nu en Skoda Fabia
som under vintern har förbättrats på många punkter.
I SM 2018 kom han på trettonde plats. Han är inte nöjd med det resultatet, men hade
tekniska problem med bilen i två av deltävlingarna. I år siktar han naturligtvis på
medalj, men det är ett tufft gäng som kör i klassen så han är nöjd med en top-sexplacering.
Högstabanan är ju Emils hemmabana. Han tycker att den är speciell eftersom den är
så kuperad. Det finns flera backkrön där man inte ser vad som finns bakom. Däremot
trivs han med att det är en högfartsbana där man kan hålla jämn fart och slipper
hårnålskurvor och accelerationer men som kräver bra spårval. Om han får välja sin
favoritbana så blir det delad förstaplats mellan Högstabanan och rallycrossbanan i
Höljes.
Kontaktuppgifter till Emil: 0707-12 02 37. emappelkvist@gmail.com
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