Lahti och Wikström ångar på i Rally SM
När man har få utövare, är det tur att de som är aktiva sköter sig med bravur.
Kalix MK´s Tomas Wikström fortsätter att lotsa NMS Bodens Thomas Lahti till nya framgångar.
2018 inleddes med stenhård sekundfight mot NMS Bodens Michael Wikström, där man till slut fick
vika ner sig, slagna med endast tre sekunder på Boden-tävlingen North Rally i januari. Äventyret har
därefter fortsatt med DM-tävlingar blandat med SM, trots att planen från början bara var att åka SMdeltävlingen i Vännäs.
- Vi hade bara tänkt åka i Vännäs, men då gick det ju bra där, så då sa vi att vi åker i Östersund också.
Sen gick det lika bra där, och då bestämde vi oss för att åka även Sydsvenska. Men nu har vi bestämt
oss för att åka det som är kvar, berättar Thomas Lahti.

Det blev tredjeplaceringar i såväl Vännäs som Östersund, samt även finalkörning på prestigefyllda
SM-veckan i Skellefteå, och det trots att man haft ett mystiskt fel på motorn som kommit och gått,
och därför varit extra svårt att få lokaliserat och eliminerat. Men i samband med Sydsvenska rallyt,
passade man på att besöka Sandåsens Motor, och där lyckades skickliga aktörer med datorns hjälp få
bukt med problemet.
Thomas x 2 var i helhet nöjda med sin insats i Sydsvenska rallyt.
- Det gick bra från början, men till andra varvet kom det fram så mycket sten, så man blev rädd att få
punktering och körde för sakta. Jag blev feg helt enkelt!, konstaterar Lahti.
Genom åren har många ord använts för att beskriva Thomas Lahti och hans framfart mellan
plogkarmar och tallar, flertalet av de använda orden är superlativ, och med 100%-ig garanti är ”feg”
inte ett ord som någonsin använts om mannen. Däremot kanske man kan ana att 50-strecket närmar
sig, och en gnutta vishet kanske har smugit sig in mellan hornen som växer i hjälmen.
Dock blev det ett halleluja-moment i alla fall, den påstådda fegheten till trots:

- Det gick för fort över ett krön, så vi drev väl ut en 25 cm och prickade en liten sten som krökte ett
stag i bakvagnen och slog sönder däcket.
Det var inte mer än ungefär 1,5 km kvar till mål, men ingen service innan nästa sträcka. Man kunde
givetvis själva byta däcket, men staget i bakvagnen var inget att göra åt förrän nästa service.
- Vi fick köra med hjulet på trekvart, och en bil som inte ville gå rakt. Sträckan var 17 km lång, så vi
tappade mycket tid.
Därefter gjorde mekarna ett fantastiskt jobb på servicen, och man kunde ta sig i mål till en fin
fjärdeplats, och ligger fortsatt med på bronsplats i SM-sammandraget, med endast två poäng upp till
silverplatsen.
På frågan om hur Kalix MK´s eminenta co-driver skötte sig, blev svaret kort och koncist:
- Utmärkt!
För oss som inte varit ner på Sydsvenska rallyt, hade Thomas en målande beskrivning och liknelse:
- Det är helvetes krokigt och stenar nära vägen, det gäller att hålla sig mitt på vägen. Det var fler
kurvor på 17 km långa SS7, än en hel Kanonrunda någonsin har haft!
Nästa äventyr som väntar Thomas x 2, är SM-deltävlingen i Askersund om tre veckor. Därefter blir
det några DM-tävlingar, men troligtvis blir det den silverfärgade reservbilen som får jobba då, så den
röda får vila sig i form till SM.
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