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Historia skrevs i USA Möt Indy 500-vinnaren Marcus Ericsson. Mästaren bak-
om spakarna Stärnan i Radiostyrd Bilsport som vuxit upp. Redo för Indy Car 
Han kan bli tredje svensken i Indy Car 2023. Avgjorde i säsongsfinalen Dragra-
cingjunioren som blickar framåt. Våga bli mer kommersiella Läs generalsekre-
terare Anna Nordkvist ledare. 

Läs även om försäkringen som tog Lars tillbaka till rallyvägarna

pole position



En flytt och ett köp. 
Oftast brukar det vara tvärt om när vi pratar 
bostadsmarknaden. 
Men pratar vi VM-rallyt så blev det just det. 
En flytt och ett köp. 

Rally Sweden flyttade till Umeå i samband 
med VM-tävlingen 2022 och fick en smak-
start på sin nya destination. Några månader 
senare köpte Svensk Bilsport de resterande 
femtio procenten av bolaget Svenska Rallyt 
AB och är nu helägare av Rally Sweden. Med 
det började även en tuff och rolig resa framåt 
för både rallyt och förbundet. Rally Sweden är 
ett stort evenemang som omsätter lika mycket 
på en vecka som hela förbundet gör på ett år.  
 
Med Rally Sweden helägt inom förbundet 
kommer det bli viktigt att vi hittar och nytt-
jar de synergieffekter vi har tillsammans med 
kontoret i Sollentuna. Ett väl fungerande Rally 
Sweden är en stark kommersiell rättighet som 
kan generera ekonomi till Svensk Bilsport. 
Ekonomi som går tillbaka för utvecklingen av 
Svensk Bilsport. 

Delar av den utvecklingen är en digital resa. 
En resa vi i Svensk Bilsport påbörjat under 
de senaste åren och som vi fortsatt är mitt 
i. Ett nytt administrativt system. Licensen 
blev äntligen digital med egen app. Moln-
lösningar. Utbildningsplattformen tar form 
Vi kliver in mot en ny hemsidesmiljö. Ar-
betet med Folkraceappen, som kommer 
innehålla mer än anbudsförfarandet pågår 
för fullt samtidigt som vi jobbar med att an-
passa Craschtag till vår svenska verksamhet.  
 
Därtill blickar vi framåt för hur vi med ytterli-
gare digitala hjälpmedel kan bygga verktyg som 
förenklar för föreningar, medlemmar, deltaga-
re och publik samtidigt som det gör oss till ett 
starkare och mer tillgängligt förbund. IT-pro-
jekt är ofta tunga belastningar i en budget 

 
 
 
 

men det viktiga är att vi vågar lyfta blicken 
och se investeringen i dem och den vinning 
som de på sikt kommer ge för Svensk Bilsport.  

För att fortsätta lite i den digitala världen så är 
det med glädje jag konstaterar den utveckling 
som vår webbkanal, svenskbilsporttv.se har 
gjort under året sedan starten i april. Vi går 
ifrån 300 abonnenter till att checka ut året med 
över 4000. Med dessa pengar kan vi producera 
ännu mer innehåll och vi tittar nu på hur vi kan 
utveckla kanalen och fylla den med mer inne-
håll nästa år. 
Rättigheter till rörlig media inom sport är en 
värld för sig. Och med den utveckling som 
är där flera kanaler och mediehus slåss om 
mer live-innehåll är det inte bara bilsporten, 
utan flera förbund som ser om sina rättighe-
ter och som sitter med vågskålen där intäk-
ter ligger i den ena skålen och räckvidd i den 
andra. Det som utvecklas nu är att förbund 
håller i sina egna rättigheter och producerar 
mer själva för att ta mer betalt för att släp-
pa i väg dem till andra sändande mediehus.  
 
Det har länge funnits och finns ett kommer-
siellt värde i livesport, men det är de senaste 
åren som teknik och streamingplattformar 
vuxit sig starkare. Beteendet att ha flera olika 
streamingplattformar för film och TV-seri-
er har även flyttat över till sportens värld och 
det kan gynna de sporter, serier och tävling-
ar som inte är de är mest eftertraktade av de 
stora mediehusen. Men vi ser även att en del 
internationella serier också väljer egna platt-
formar. WRC och VM i rallycross är exempel 
på det, där tittaren med sin app mot en kost-
nad får ut mer innehåll än på en TV-sändning.  

Det kan tyckas att detta ligger långt från  
tävlingsverksamheten men vi vet att det  
finns en stor målgrupp som gillar att se  
bilsport live och att själva äga sin kund  
kommer bli än mer viktigt i framtiden.  
Sport är hårt slit, träning och tävling på  
ena sidan.  

Men vi får inte glömma att på den andra 
sidan står de som ser det som underhållning. 
Och som sagt. Glädjande att se resultatet på 
svenskbilsporttv.se för det första året. Jag  
säger att vi ska äga våra egna rättigheter  
till sporten och se till att det faller  
medlemmarna till gagn.

En digitaliserad sportvärld och mer  
kommersialisering. Två delar som  
kanske kommit mot oss snabbare  
än vi planerat och trott. Två delar  
av verksamheten som kanske  
inte alla känner igen sig i, eller  
vill ha. Men jag är övertygad  
om att det är två viktiga delar  
för Svensk Bilsports fortsatta  
utveckling som vi inte kan  
vända ryggen till om vi  
själva vill kunna vara  
med att styra utvecklingen  
av Svensk Bilsport.  
Och det vill vi!

Nu ser jag fram mot  
och hoppas på ett riktigt 
bra bilsportår 2023! 
 
Anna Nordkvist,  
Generalsekreterare
Svensk Bilsport

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
              

Vi måste våga bli mer kommersiella  



- Logga in med ditt  

licens- /personnummer

- Hantera aktiva licenser  

 och betala för nya

- Betala enkelt med Swish

- Få senaste nyheterna  

från Svensk Bilsport

- SBF-play

H
iQ

 , 
FO

T
O

: H
EN

R
IK

 L
IN

D
B

ER
G

Mindre admin,  
mer tid  
åt sporten!
Nu kan du enkelt hålla ordning på dina bilsportlicenser  
– med appen Svensk Bilsport kan du se vilka licenser du har  
aktiva, förnya och betala med Swish. Appens digitala licenser 
gäller som licensbevis på alla bilsporttävlingar, banor och 
event som är anslutna till Svenska Bilsportförbundet.

LADDA NED PÅ



9–12 FEBRUARY 2023

Nu samlas åter världens bästa förare och världens 
snabbaste bilar i Umeå för att göra upp på det mest 
utmanande underlaget och på WRC:s mest unika 
och centrala rallyarena – The Red Barn Arena. 
Välkommen till en magisk rallyfestival. Köp ditt 
festivalpass redan idag på rallysweden.com

CLOSER TO
A MAGICAL 
RALLY.



Linus Lundqvist vet hur det är att vinna. 
Med fyra formelbilstitlar på sju år, och 45 vunna race under samma 
period, har Tyresös fartfantom byggt upp ett ytterst guldkantat CV.  
 
Ändå överrumplades han av känslorna när årets Indy Lights-titel var 
ett faktum; och den amerikanska drömmen kom ännu lite närmre 

verklighet.     

Linus Lundqvist  
– mästare ännu en gång 

Text och Foto: Mattias Persson / Motorsport Publication.



”Det här är det största som hänt mig hittills i 
mitt liv”. Orden kommer från ett tårvattnat an-
sikte tillhörandes en av svensk racings odisku-
tabelt största talanger: Linus Lundqvist.

Platsen är Laguna Seca, Kalifornien. Här, den 
10 september 2022, skrivs ett nytt stycke svensk 
motorsporthistoria. Med ett lopp fortfarande 
kvar att köra har Linus Lundqvist säkrat Indy 
Lights-titeln – och blivit den förste svensken 
någonsin att ta hem Indycar-seriens främsta 
matarklass.

Det här ögonblicket är crescendot på tre års 
hårt slit i jakten på att gräva guld i USA. Lund-
qvist har gått den långa vägen, lämnat Europa 
bakom sig, och navigerat sig fram till den hög-
sta tänkbara punkten inom amerikansk juni-
orracing. Till toppen av Indy Lights, det sista 
steget på trappan mot Indycar.

Som om inte det vore svårt nog har han dessut-
om gjort det under tuffast tänkbara omständig-
heter. Coronapandemin lamslog världen mer 
eller mindre över en natt i mars 2020 – precis 

samtidigt som Lundqvist låg i slutförhandling-
arna för att ta sin satsning över Atlanten och 
bort till USA.

Med ett blött, virustyngt täcke hängande över 
sig – och med alla de massiva restriktioner det 
medförde – var utmaningen för ”Team LL” 
enorm. Här stod Lundqvist med ett färskt kon-
trakt i Formel 3-baserade Formula Regional 
Americas, som total nybörjare i USA, och i ett 
läge där det var ytterst oklart om han ens skulle 
kunna resa till det land där han skulle tävla.

Det löste sig till slut – med en hårsmån. Via 
två veckors karantän i Mexiko kunde den då 
21-årige stockholmaren till sist ta sig in i USA 
bara en vecka innan den kraftigt uppskjutna 
premiären på Mid-Ohio Sports Car Course. 
Han var helt ensam i ett helt nytt land, hade 
aldrig kört bilen han skulle tävla med, och hade 
några dagar på sig att lära känna ett helt nytt 
team (Global Racing Group, under ledning av 
danske Christian Pedersen).
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Tufft läge. Hur Linus Lundqvist hanterade det? 
Genom att vinna båda premiärhelgens två race 
från pole position. Boom.

Exakt det här scenariot är symptomatiskt för de 
riktigt stora – och för Linus Lundqvists karriär. 
Att ta chansen när man får den, även från rik-
tigt tuffa utgångslägen, är en säker markör för 
de allra bästa.

Under resten av 2020 dominerade Lundqvist 
totalt. Han var snabbast i alla säsongens kval, 
vann 15 av 17 race, och satte banrekord på fem 
av de sex banor som mästerskapet besökte. Han 
hade aldrig satt sin fot på någon av dem innan 
dess.

Kraftigt distanserad tvåa i Formula Regio-
nal-tabellen den säsongen blev David Malukas, 
som sedermera avancerat till Indycar (där han 
i år slogs om rookietiteln och nådde en person-
bästa andraplats på Gateway-ovalen). 

Det var under säsongen 2020 som epitetet ”Mr. 
Perfect”, lanserat av de amerikanska kommen-
tatorerna, föddes. Lundqvist har inte slutat att 
imponera sedan dess. 

2021 debuterade han i Indy Lights. Då, som 
rookie, slutade han trea totalt bakom Kyle 
Kirkwood och nyss nämnde Malukas, som 
båda sedan tog steget in i Indycar till den här 
säsongen och har imponerat stort. Kirkwood 
har redan skrivit kontrakt med toppstallet An-
dretti Autosport inför 2023.
 

Inför årets säsong hade Lundqvist ett klart och 
tydligt mål: att vinna Indy Lights. Det lyckades 
han med i stor stil – även om han återigen till 
en början tvingades slåss mot oddsen. Åter-
kommande motorproblem hopade oroväckan-
de moln under försäsongen och in i premiären 
på gatorna i St. Petersburg, Florida, i slutet av 
februari. 

- Jag kvalade tvåa och blev trea i racet, men fak-
tum är att vi hade relativt stora problem med 
motorn i St. Pete, förklarar Linus Lundqvist. 
Jag tappade två tiondelar på mina teamkamra-
ter på rakorna och i ett sådant här mästerskap 
kan det vara skillnaden mellan pole och fjärde, 
femte plats. 

- I slutändan krävdes det fem motorbyten inn-
an vi kom till rätta med problemet och hade en 
motor som var jämbördig med de andra. Efter 
det rullade det på bra.

Det gjorde det. Redan i säsongens andra del-
tävling, på Barber Motorsports Park i Alabama, 
var det Linus Lundqvist som satte tempot med 
pole position, ledning från start till mål och 
årets första seger. 

- Det var inte så enkelt som det låter! Det var 
ett race på upptorkande bana och mina regn-
däck var helt slut under de sista 15 varven. Det 
sprutade gummirester på visiret och jag trodde 
nästan inte att jag skulle komma i mål. Det var 
extremt svårkört, så jag är verkligen stolt över 
att jag lyckades hålla ihop det.

Gelleråsen Arena presenterar 

www.gellerasen.se

Sugen att testa 
bankörning? 
VI FIXAR DAGEN FÖR DIG, KOMPISGÄNGET 
ELLER DINA SPONSORER

BLI RACERFÖRARE FÖR EN DAG
RACEPREPPADE VOLVO C30, 
FORMULA RENAULT & GOKART
UNIKA KÖRAKTIVITETER



Därefter följde en ny seger på Indianapolis 
Motor Speedway – även denna gång efter ett 
plötsligt väderomslag som förorsakade ett fem 
timmar långt uppehåll mitt i racet innan det 
så småningom kunde köras klart. Lundqvist 
hanterade en knivig situation med briljans och 
kontrollerade båda delarna av racet, på både 
blött och torrt.

Den mest dominanta insatsen under säsongen 
kom emellertid i stadsloppet i Detroit. Under 
en av Indy Lights ”dubbelhelger”, då två race 
kördes istället för ett, svepte Lundqvist mellan 
barriärerna med närmast otäck precision. 

Facit den helgen i Michigan skrevs till två pole 
positions, två snabbaste varv, två segrar och 
ledning från start till mål i båda racen. Det var 
en så kallad ”Grand Chelem” – motorsportens 
ultimata grand slam.   

- Den helgen i Detroit kommer jag bära med 
mig länge. Det var mina första segrar på en 
stadsbana, och det är något jag velat bocka av 
ett tag. Det var faktiskt en mentalt häftig upp-
levelse att känna hur självförtroendet växte och 
växte den helgen. Jag kunde höja farten, krypa 
närmare murarna, och det betalade sig hela ti-
den genom bättre varvtider. Det är antagligen 
den bästa helgen i min karriär.  

Därefter vann Lundqvist ännu en gång på yt-
terligare en stadsbana, i Nashville, och nådde 
även en personlig milstolpe med karriärens 
första pole position på en oval i kvalet på Ga-
teway. 

När säsongen väl skulle summeras var det ald-
rig något snack – Lundqvist vann titeln nästan 
100 poäng före tvåan Sting Ray Robb. Han hade 
dominerat mästerskapet för det relativt unga 
HMD-stallet, som tack vare Lundqvist lyck-
ades betvinga giganterna Andretti Autosport 
vars förare blev tvåa, trea och fyra i totalen. 

Sådant sätter avtryck. HMD-bossen Henry 
Malukas – pappa till David – är en erkänd Li-
nus Lundqvist-supporter och har genom ett 
tekniskt samarbete med Indycar-teamet Dale 
Coyne Racing en på pappret naturlig kontakt-
väg in i kungaklassen. 

- Vi (HMD) har ett samarbete med Dale Coy-
ne, och det är definitivt ett av de team jag pratar 
mest med inför nästa år, bekräftar Lundqvist. 
Där finns en naturlig koppling, men det är 
många faktorer som ska klaffa.

Lundqvist har ett formidabelt facit. Innan 
de två titlarna i USA vann han både Formu-
la STCC Nordic hemma i Sverige (2016) och 
brittiska Formel 3 (2018). Sedan debuten 2015 
har hans formelbilskarriär hittills genererat 45 
segrar och 80 pallplatser; fler än någon annan 
racingsvensk under samma period.

Trots det, och trots årets dominans i Indy 
Lights, är ingenting i skrivande stund klart för 
2023. Samtalen med HMD/Coyne pågår, sam-
tidigt som Lundqvists managementteam mas-
serar resten av Indycar-depån på daglig basis 
för att hitta en öppning.  

- Nu är vi så nära man kan komma, avslutar 
Lundqvist. Den här resan hade aldrig varit 
möjlig utan min familj och dem jag har om-
kring mig i LL Motorsport (Lundqvists racing-
bolag). Det är personer där som gjort allt för 
min skull under många år. 

- Det känns nästan overkligt att vi kommit så 
här långt. Vi började med ingenting.

- Jag har tagit ett nytt steg i min körning i år och 
jag är snabbare och bättre nu än jag någonsin 
varit. Jag är så redo för Indycar man kan bli.

Det är svårt att säga emot. Linus Lundqvist har 
bevisat sin kapacitet, gång på gång, år efter år. 
Den där amerikanska drömmen är nära nu – 
riktigt nära. 

Räkna med explosioner den dagen den blir 
sann.

 ” Jag är så redo för Indycar man kan bli ”



Årets mottagare av Bilsport Awards som årets Dragracingjunior, 15-åriga Lina 

Andersson från Näsviken vann SM för Junior Dragster 2022.  

Hon har satsat på SM-serien sedan tävlingsdebuten 2016 och säsongen 2022 

föll bitarna på plats. Lina Andersson tog hem den sex deltävlingar stora SM- 

serien för Junior Dragster i finaltävlingens egen final.

Lina avgjorde SM i säsongsfinalen

Text & foto: Stefan Boman, Christina Bodén (foto)



Lina klättrade stadigt i poängplaceringen från 
tävling till tävling efter en medelmåttlig in-
ledning. Under den avgörande finaltävlingen 
i Söderhamn var det sex förare som alla hade 
möjlighet att köra hem guldet. Lina låg trea i 
poängen när elimineringarna inleddes. 

– Naturligtvis var målet att vinna men det är 
lättare att fokusera om man inte sätter för stor 
press på sig själv så vad vi sa inför tävlingen var 
att inte ramla bak utan bevaka en medaljplace-
ring som top-3, berättar Lina.

Redan i första rundan åkte dock poängtvåan 
Ida Andreasson ut samtidigt som Lina gick 
vidare. Kunde Lina hålla sig kvar i elimi-

neringen var det bara poängledaren Alfons 
Åberg som kunde knipa guldet från Lina.  
De befann sig på varsin sida i eliminerings-
stegen och avancerade runda för runda för 
att slutligen mötas i finalen. Poängskillnaden 
mellan dem var färre än vad en vunnen runda 
ger så utgången av finalen avgjorde även SM.  

Lina var en hundradels sekund kvickare från 
linjen och körde 7,99 mot ett 7,97 dial-in och 
Alfons i sin tur körde en identisk tid. 

–Jag försökte se om jag såg Alfons på sidan vid 
mål men gjorde inte det så jag släppte gasen för 
att inte riskera att underskrida mitt dial-in (så 
kallad brake-out vilket medför förlust om så 
sker) och då blåste han förbi mig. Det var omöj-
ligt att om han passerade mig före eller efter mål-
linjen så jag visste inte vem av oss som vunnit.  
 
Lina frågade Alfons om han visste vem som 
hade vunnit men inte heller han kunde avgöra 
och inte heller funktionärerna i banslutet hade 
någon information. Det blev några extra långa 
minuters väntan till teamet kom i golfbilen för 
att bogsera tillbaka Lina. 

–Ur hoppade resten av familjen Anders-
son och kusinen Fanny som alla studsade 
och flaxade med armarna som tokar så det 
blev ganska enkelt att tolka kroppsspråket 
hur det hade gått, minns Lina med ett skratt.  

Men hon tyckte också lite synd om Alfons som 
lett SM större delen av säsongen och nu peta-
des ner till att bli tvåa i årets sista repa.

–Stor risk att jag ramlade bort från Alfons jul-
kortslista men det är ju att vinna det går ut på. 
 
Säsongen 2023 blir sista året för Lina i Junior 
Dragster. Det är oklart huruvida hon kommer 
att kunna kombinera att försvara sin SM-titel 
med familjens övriga racingverksamhet där 
storasyster Wilma tävlar i Super Comp. 

–Ambitionen är att försvara SM men sam-
tidigt är planen att under 2023 ta licens för 
seniorklass och en övergång till detta. Något 
som kommer att ske i Wilmas dragster så vilka 
praktiska förutsättningar som existerar följer 
vilka tävlingar detta kan ske på och hur det 
krockar med SM-serien, avslutar hon.

Bilsport Awards delas ut på Svenska Bilsport-
galan som i år hålls i Jönköping och Elmiamäs-
san 21 januari 2023.

Fakta  
 
Namn: Lina Andersson
Ålder: 15 år
Bor: Näsviken
Klubb: SHRA Sundsvall
Familj: Föräldrarna Nicklas och Terese samt syster Wilma
Yrke: Studerande
Sportslig förebild: Julie Nataas och Maja Udtian
Idrottsligt mål: Top Fuel eller Pro Mod
Hobby: Dragracing
Äter: Wilmas Halonipasta
Dricker: Red Bull blåbär
3-favoritprylar: Dragstern, A-traktorn & Mobilen
Tävlingsdebut: Sundsvall 2016
Antal tävlingar per år: 10-12
Läser: Bilsport och F1 på nätet
Superkrafter: Behålla lugn och fokusera
Mindre bra drag: Inte lägga sig i tid
Favoritverktyg: Pappa
Drömbil: Ferrari 488 Piska Spider
Favorittävling: Tierp 



Lars Jägerström, 76 år, är för många en väl-
känd bilsportprofil i Västsverige. Tillsammans 
med sin fru Margareta kör han rally i ”Team vi 
två”. 2022 var det 50 år sedan Lars inledde sin 
bilsportkarriär i sin hemort Skinnskatteberg, 
men 2022 kunde också blivit året allt tog slut 
då hans rallybil förstördes i en garagebrand. 
Men tack vare Bilsportförsäkringen framtagen 
i ett samarbete med Svenska Bilsportförbundet, 
Söderberg & Partners och Folksam var Lars 
och Margareta tillbaka i skogen efter en dryg 
månad.

– Jag gick med i Fagersta Motorklubb 1968 och 
var aktiv som funktionär i början, och sen 1972 
byggde jag en egen Volvo PV och började köra. 
Det var mest klubbmästerskap och sånt i bör-
jan, säger Lars.

Kärleken tog Lars till västkusten och Göteborg 
1976, något som innebar ett uppehåll i tävlan-
det. När han senare i livet blev bjuden att titta 
på en folkracetävling i Stenungsund väcktes 
intresset igen. Genom engagemang i Torslanda 
var han delaktig i att etablera en bana i Göte-
borgsområdet och som tävlingsledare, innan 
han i mitten av 00-talet skiftade fokus till ral-
lycross. Efter 7 år i rallycrossen återvände Lars 
till rallysporten.

– När vi blev pensionärer sa jag till frun att vi 
skaffar en rallybil och har roligt båda två.

Lars och Margareta började tävla i Volvo Ori-
ginal innan det senare blev en trimmad Opel 
och Volvo Amazon, tills dom 2018 skaffade en 
nybyggd Volvo 240 Grupp H.

Bilsportförsäkringen tog Lars tillbaka till rallyskogen efter branden
Efter flera år med pandemin och sjukdom för 
Lars, så såg han och Margareta fram mot att 
komma tillbaka till tävlandet med sin Volvo 
under 2022. Maj-månad inleddes bra med täv-
lingar både i Falköping och Tidaholm, men 
några dagar senare skulle Lars få ett samtal som 
förändrade allt.

– Det tyckte vi var väldigt skoj. Så vi kom hem 
på lördagen den 21:a maj och tvättade av bilen 
och ställde in den här i garaget. På tisdag mor-
gon den 24:e ringde en kompis som har garage 
i närheten och sa att eran verkstad står i lågor. 
Då var vi i sommarstugan och slängde oss i bi-
len, och körde hit fortare än vi någonsin gjort 
innan. När vi kom till Säve flygplats, precis här 
borta, stod Polisen och stoppade oss. Vi fick 
inte komma hit förrän dagen efter vid 14-tiden.

 
 
 
 
 
I branden blev Lars av med tävlingsbilen, alla 
sina verktyg och allt han samlat på sig under 50 
år i bilsportens värld.

– Jag hade blivit av med allt! Det enda jag hade 
kvar, som låg i byxfickan, var min lilla avbit-
artång som jag haft sen jag var 15 år och höll på 
med mopeder. Den har jag alltid i fickan, annars 
var jag av med allt, säger Lars och fortsätter:  
– Det var motorer, topplock, Weber-förgasa-
re, växellådor. Allt! Ja, allt man behöver till en 
Grupp H-bil. Allt försvann!

Text: Sebastian Bourghardt. Foto: Sebastian Bourghardt och privat



När Lars och Margareta införskaffade sin nu 
uppbrunna Volvo 240 år 2018 valde man att 
teckna en Bilsportförsäkring.

– Jag var med i klubben i Stenungsund då, och 
då var det en där som tipsade mig om denna 
försäkringen och gav mig numret till Söder-
berg & Partners. Så jag ringde dit och pratade 
med dem när jag precis hade köpt Volvon. De 
värderade den till 250 000 kronor, och så sa de  
att jag borde ha en garage- och transportför-
säkring som jag också tecknade då.

När allt sedan försvann i branden såg det kan-
ske ut som att bilsportkarriären skulle få en 
mycket tråkigt och snabbt slut, tills Lars tog 
kontakt med Söderberg & Partners.

– Jag hade inte tänkt sluta på detta viset. Men 
jag fick ett så bra och fint bemötande i alla frå-
gor när jag ringde efter olyckan, så allting bara 
släppte och det kändes mycket bra. Jag fick be-
talt för bilen, fyra nya däck på fina Braid-fälgar, 
och ett 20-tal grusdäck och även asfaltdäck jag 
hade liggandes på loftet.

Den 24:e maj förstördes bilen i garagebranden, 
och den 29:e juni 2022 så hade Folksam hunnit 
reglera skadan och betalt ut ersättning till Lars 
som redan köpt en ny bil.

– När jag stod vid flygplatsen den 24:e maj 
trodde jag aldrig att jag skulle ha en ny bil redan 
den 29:e juni. Jag såg att allting försvann där 
och då! När jag sen kom hit och fick se eländet 
så låg allt skrot i en stor hög i ett hörn, och min 
rallybil låg högst upp. Då jag hade en jävla tur 
att jag hade den här Bilsportförsäkringen.

En gul Volvo 940 Grupp F inhandlades, och 
den 6 augusti körde Lars och Margareta första 
tävlingen tillsammans i Kullingstrofén i Ved-
um.

– Utan den här försäkringen hade det varit 
slut. Min fru sa att hon såg att jag var på bot-
ten. Först min sjukdom, och sen den här stora 
smällen. Hade vi inte haft försäkringen, och 

sen hittat den här bilen, så hade det inte blitt 
nått mer. Men vi åkte i Kullings och gick fantas-
tiskt bra, så sen åkte vi i Laxå och Borås. Men 
det är lite skillnad mot 240:n, det är inte samma 
drag och den är växlad annorlunda.

Givetvis är Lars och Margaretas nya rallybil 
även den försäkrad med Bilsportförsäkringen 
från Svenska Bilsportförbundet, Söderberg & 
Partners och Folksam.

– Ja det gjorde vi direkt! Även det har skötts 
hundraprocentigt. Jag kan lovorda dem hur 
mycket som helst, jag har aldrig fått ett så bra 
bemötande av ett försäkringsbolag. Jag har re-
kommenderat detta till alla jag träffar. Jag är 
pratglad och pratar gärna med mina kamrater, 
och när man varit med om en sådan här grej så 
frågar jag alla hur de är försäkrade och säger att 
de också måste ha en såndan här Bilsportför-
säkring. På en skala 0 till 100, så får dom 100 
av mig alla dagar.

Med den nya bilen i garaget ser 76-åriga Lars 
och Margareta fram mot att fortsätta köra täv-
lingar i ”Team vi två”.

– Vi har satt en gräns på 80 år, men vi tar ett år 
i taget. Vi har planerat att åka nästa år i alla fall. 
Vi har planerat att åka Bilsport rallycup, och 
det blir lite som att sluta cirkeln. Man började 
åka utan noter, och slutar åka utan noter. Men 
hon tycker det är roligare med noter, avslutar 
Lars med ett leende. 



26-åriga David Ronnefalk från Ble-
kinge är en av Sveriges absolut störs-
ta inom radiostyrd bilsport. Förutom 
hela 21 nationella titlar är han även 
Europamästare, och var även den 
yngsta Världsmästaren någonsin när 
han säkrade VM-guldet i 1:8 Buggy 
2016.

David Ronnefalk kommer inte från en klassisk 
motorsportsbakgrund, utan det var intresset 
för det radiostyrda som förde in honom på ba-
nan som senare skulle ta honom till både VM- 
och EM-titlar.

– Jag kom in på detta vid en tidig ålder, redan 
när jag var 3-4 år gammal. Pappa flög modell-
flyg, och jag följde med när jag var väldigt liten. 
Jag ville göra samma sak som honom, men det 
var kanske svårt att hålla flygplanen i luften vid 
den åldern. Det fanns det en liten RC-bana i 
Karlskrona som han tog mig till då, och så fort 
jag satte foten där första gången så var jag fast, 
säger David.

De första åren spenderades på hemmaplan i 
Karlskrona, innan David körde sin första större 
tävling utanför Blekinge i Jönköping som sju-
åring år 2003. Efter det blev det mer och mer 
tävlingar i Mittsvenska Cupen och Sverigecu-
pen, som tog honom runt i landet. Men redan 
som nioåring kom den internationella debuten.

David Ronnefalk: En mästare bakom spakarna

– Jag hade fördelen att ha Magnus Amilon, som 
är väldigt framgångsrik förare nationellt här i 
Sverige, som också körde på samma bana. Så 
då blev det att man jagade honom och hade en 
idol att se upp till, och senare ledde in mig på 
andra klasser.

– Han kom med rådet att försöka köra så 
mycket som möjligt utomlands, så tidigt som 
möjligt, för att samla erfarenhet. För det är en 
helt annan grej att köra utomlands, med högre 
konkurrens från hela världen. Jag tror jag kör-
de min första internationella tävling med två 
goda vänner från Sverige 2005, när jag var nio 
år gammal. Vi bilade ner och körde där en helg, 
och jag gick faktiskt till final. Väldigt kul, och 
jag tror att det lagt grunden till varför jag är där 
jag är i dag. Att jag kom ut väldigt tidigt och 
fick den erfarenheten, fortsätter David.

Just radiostyrd bilsport är en förhållandevis bil-
lig och enkel motorsport om man jämför med 
tillexempel karting, rallycross eller dragracing. 
Det gör att man också kan ta sig långt vid en ti-
dig ålder med rimliga resurser, och detta gjorde 
att David redan vid ung ålder började drömma 
om att ta sig så långt som möjligt.

– Någonstans var det nog Magnus Amilon som 
visade att det går att komma långt, och han var 
i VM-final 2004 när det gick här i Sverige i Fu-
rulund i Skåne, och slutade sjua. Vilket var den 
främste svensken någonsin då i ett VM för 1:8 
Buggy. Jag och min pappa var och kollade och 
såg att det var professionella förare där, och det 
var då jag fick drömmar om att sträva mot att 
också ta mig dit en dag.

– Det var inte så att vi pushade eller stressa-
de fram någonting. Utan vi gjorde det som vi 
tyckte var kul, och körde utomlands när vi hade 
möjlighet, och på det sättet samlade erfarenhe-
ten som krävdes.

Efter flera framgångsrika år i Sverige 
med segrar i Mittsvenska cupen och an-
dra tävlingar och serier fick David sitt sto-
ra genombrott på internationell nivå 2009. 

– Det finns Europamästerskap A och Europa-
mästerskap B. B-mästerskapet brukar man säga 
är en instegsklass innan man tar sig till A-mäs-
terskapet, där alla dom bästa är. 2009 vann jag 
EM-B i Schweiz, och det var då sponsorer bör-
jade få upp ögonen för mig och jag började få 
hjälp från olika märken att ta mig till nya täv-
lingar och visa upp mig ännu mer.

Efter framgången i B-mästerskapet valde David 
att även ställa upp i Europamästerskap A mån-
aden efter.

– Jag kommer ihåg att jag frågade presidenten 
på EFRA om var en toppförare i EM-B kan 
tänkas placera sig i A-mästerskapet. Och han 
sa att en 20-30:e plats vore väldigt bra som för-
sta gång, och jag minns att jag kvalade in som 
6:a. Redan där tror jag att jag skapade en del 
rubriker, och sedan dess har jag fått en hel del 
support och hjälp från olika företag som tagit 
mig vidare i karriären.

David lyckades bli Europamästare 2013 och 
2014, och när han tog studenten 2015 behöv-
de han inte ställa sig i kön bland arbetssökande 
dagen efter. Utan sedan dess har David kunnat 
livnära sig som professionell RC-förare.

– Då fick jag ett kontrakt som gjorde att jag 
kunde försörja mig på detta, och det kom pas-
sande när jag gick ur gymnasiet. Det var inget 
jag jobbade aktivt mot, utan det kom ganska 
naturligt. Målen jag har haft var att lyckas vin-
na SM, EM och VM, och att sen kunna leva på 
sporten. Efter jag vann EM två år i rad så fick 
jag mitt första proffskontrakt, och har kunnat 
leva på det sen dess.

Text och Foto: Sebastian Bourghardt. 
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Att ha radiostyrd bilsport som sitt heltidsjobb 
innebär en hel del arbete, utöver själva tävlan-
det.

– Det är nog mer än vad många tror. Det går åt 
en hel del tid till förberedelser inför tävlingar-
na, inte bara skruva med bilen utan strukturera 
och planera alla resor. Sen är jag ganska duktig 
att ta på mig saker och driver en egen inomhus-
bana här i Blekinge, både för 1:10 off-road och 
1:10 on-road, där vi bland annat har arrangerat 
SM i år för 1:10 on-road med 75 deltagare.

– Det finns helt klart mycket att göra, och skru-
var jag inte på mina egna bilar måste jag sköta 
sociala medier för mina sponsorers skull. Det 
är en del i mitt dagliga jobb att synliggöra de 
varumärkena jag representerar.

2016 kommer för alltid vara ett av de största 
åren i Davids liv, då han som 20-åring lycka-
des bli den då yngsta världsmästaren någonsin 
i klassen 1:8 Buggy på VM i Las Vegas, USA.

– Det var väldigt häftigt att få göra det på en 
sådan plats som Las Vegas, med strippen i bak-
grunden av banan. Det var ju nästan bättre än 
vad man kunnat tänka sig. Det var upplagt och 
hypat för att en amerikan skulle vinna det, men 
jag hade en bra känsla efter träningen och kva-
lade sedan topp tre och startade som trea i fina-
len. Redan efter 10 minuter av den 60 minuter 
långa finalen kunde jag ta ledningen och bygga 
upp en lucka.

Segermarginalen i VM-finalen blev nästan 20 
sekunder för David.

– Jag kände att jag hade marginal att göra miss-
tag om det skulle vara så. Men en väldigt, väl-
digt häftig känsla, och att få göra det just där. 
Sen skulle man gärna ha vart 21 år och fått fira 
det ordentligt.

Hur var det att korsa mållinjen som världsmäs-
tare?

– Det var ganska skakigt faktiskt. I sista kur-

van gjorde jag ett misstag och bilen fastnade 
på banmarkeringen, så en bilvändare behövde 
hjälpa till och sätta tillbaka bilen på banan. Där 
tappade jag nog lite fokus när jag bara ville över 
mållinjen. Jag tror det finns film på det, men 
jag visade verkligen känslor där uppe på förar-
tornet. Det var helt magiskt!

– En annan sak som var roligt var att det var 
just i Las Vegas, och det var nog 35 svenskar 
på plats som stod i en liten klunga och jublade. 
Så det var häftigt att få ge dem den segern som 
avslutning på resan.

David är en av de mest meriterade svenskar-
na någonsin inom sporten, och vill även hjälpa 
nästa generation framåt.

– Man har alltid skojat och sagt att jag är så 
ung, men det är rätt många snabba nu i den 
yngre generationen som är 5-10 år yngre än 
mig. Det är roligt att se, och jag försöker stötta 
och hjälpa till och ge dem råd om det behövs. 
Det är bara roligt att kunna hjälpa till, det är 
en självklarhet för mig och på så sätt bredda 
sporten.

Trots alla framgångar med sin VM-titel och 
flera andra medaljer från VM, 21 nationella 
titlar och ett flertal EM-guld och medaljer är 
David fortsatt motiverad att fortsätta tävla på 
den högsta nivån.

– Egentligen var ambitionen i år att ta tillba-
ka VM-guldet som jag miste i Australien 2018, 
när jag fick tekniska problem och inte kunde 
utmana om det. Det var surt när jag fick pro-
blem redan på första varvet, men jag körde upp 
mig till en fjärdeplats. I år var jag väldigt nära 
på VM i Spanien, men jag slutade tvåa. Men 
det är de stunderna jag lever för nu, och försö-
ka göra så bra som möjligt i alla tävlingar och 
när det kommer till mästerskapen vara där och 
slåss om titlarna. Det är väl det som driver mig, 
och sedan vara med och driva utveckling till-
sammans med mina sponsorer och deras pro-
dukter, avlutar David.



● DU KAN FÖRSÄKRA DIN BIL när den står förvarad eller när bilen befinner sig på trailer genom den 
så kallade Garage- och Transportförsäkringen som är framtagen för medlemmar till Svenska 
Bilsportförbundet.

Försäkras till marknadsvärde - Du sätter själv ditt försäkringsbelopp och bilen kan vid 
ersättningsbar skada betala ut upp till det marknadsvärde som den betingar vid skadehändelsen.

Trafikförsäkring till rallybil - kör du rally så måste du enligt svensk lag ha tecknat en 
trafikförsäkring när bilen är påställd. Det är inget krav att teckna den framtagna via förbundet 
men för dig som inte har ett alternativ så går den att teckna i samband eller enskilt från garage- 
och transportförsäkringen.

Här kan du läsa mer om Garage- Transportförsäkringen: www.bilsportforsakringar.se

Ontrackförsäkring på Trackday
● ONTRACKFÖRSÄKRINGEN är ny från 2022 och denna kan du som framför din bil på track-day 
teckna för att få ett skydd när vanliga vagnskadeförsäkringar generellt undantar skadehändelsen. 
Försäkringen tecknas för en dag i taget och kan vara ett bra tillägg för dig som vill erhålla ett 
skydd på din egna bil. 

Förmåner för dig som är medlem 
Förbundets försäkringsförmedlare Söderberg & Partners och Folksam och tagit 
fram två erbjudanden för dig som är medlem i Svenska Bilsportförbundet. 

Garage- och Transportförsäkring

Svenska Bilsportförbundets Licensförsäkring
I din licens som du köpt av förbundet ingår en olycksfallsförsäkring. 

Du som har köpt en licens är försäkrad när du tränar och tävlar på banor som är godkända 
av förbundet, den gäller också under färd till/från tävling/träning.

Tänk på att du kan behöva komplettera ditt försäkringsskydd om du tävlar utanför Sverige.

ALLA LICENSIERADE som är anslutna till Svenska Bilsportförbundet har en obligatorisk försäkring i Folksam.  
Försäkringen täcker blanda annat nödvändiga läkekostnader, tandskadekostnader, sönderklippta kläder i samband 
med vård och medicinsk invaliditet. Vid utlandsresa så omfattar försäkringen även bland annat merkostnader för 
kost och logi samt merkostnader för hemresa

FÖRSÄKRINGEN GÄLLER för olycksfallsskador som inträffar när licensierad deltar i träning, tävling och uppvisning 
på banor som godkänts av förbundet. Försäkringen gäller också vid av tränare beordrad enskild träning inom 
förening tillhörande Svenska Bilsportförbundet. Den gäller också under direkt färd till och från dessa aktiviteter. 
Om en aktivitet sker på annan ort än hemorten (även utomlands), gäller försäkringen också under resor och 
vistelse i samband med denna.

Här kan du läsa mer om Olycksfallsförsäkring som ingår i din licens:  www.folksam.se
Du som är funktionär omfattas också av olycksfallsförsäkringen.

Här kan du läsa mer om Ontrackförsäkring:  www.bilsportforsakringar.se

Har du frågor eller vill teckna en försäkring?
● SVENSKA BILSPORTFÖRBUNDETS försäkringsförmedlare Söderberg & Partners svarar på 
dina frågor eller funderingar kring hur försäkringar inom Svensk Bilsport gäller. På hemsidan 
kan du även skicka en offertförfrågan samt hitta mer information.
● Telefon  063-556501
● E-mail     bilsport@soderbergpartners.se
● Hemsida www.bilsportforsakringar.se

Så här anmäler du din olycksfallsskada
Vid olycksfallsskada som leder till att du fått kostnader för vård kan du anmäla direkt till Folksam på 
telefon 0771-950950 – välj Personskada.

Du kan också anmäla skada på folksam.se – du loggar på dig med Mobilt BankID och fyller i din 
skadeanmälan.  

Svenska Bilsportförbundets försäkringsnummer är K 64970



Mästarteamet som vill förändra

I år är det 10 år sedan som PWR 
Racing grundades av Daniel 
Haglöf och Peter ”Poker” Wal-
lenberg. 10 år där PWR gått från 
att vara ett av de minsta teamen 
i STCC - till att vara ett av de 
största och mest framgångsrika i 
mästerskapets historia, och är nu 
del av en innovativ och framåtlu-
tad företagsgrupp som vill driva 
förändring och utveckling inom 
motorsport.

Text: Sebastian Bourghardt. Foto: Oscar Malmlund och STCC



– Det är 10 år som har gått fort både på och 
vid sidan av banan. Jag träffade Poker 2011 i ett 
annat team, vi connectade ganska bra och hade 
samma grundvärderingar fast vi kommer från 
vansinnigt olika bakgrunder. Vi delade passio-
nen för motorsporten, och vi störde oss båda 
två på att det inte jobbades så långsiktigt inom 
sporten. Det var en bransch som behövde ut-
vecklas och få in nya värderingar, säger Daniel 
Haglöf, grundare och styrelseordförande för 
PWR Group.

– Till 2012 beslutade vi att starta ett gemensamt 
team. För min del handlade det både om att få 
köra, och jobba långsiktigt med partners och 
den biten. Så där startade resan. 

PWR Racing har på många sätt varit banbry-
tande inom svensk racing. Ett av områdena 
man från start fokuserat på är de kommersiella 
bitarna, och att bygga teamet från en affärsmäs-
sig grund.

– Det inte många vet är att vi gjorde det på 
kommersiella grunder redan från dag ett. Så jag 
hade inte lön från verksamheten de första åren. 
Vi jobbade tillsammans för att dra in partners 
och körde för dom. Det har format hela verk-
samheten i sin utveckling med att man värde-
rar pengar på ett sunt sätt. Vilket i slutändan 
gjorde att man hade rätt prioriteringar med vad 
man gjorde med racingbilarna. I takt med att 
verksamheten växt och vi finansierat den på ett 
bättre sätt, har vi de senaste fem åren varit det 
mest framgångsrika teamet i STCC.

PWR Racing står nu med fyra titlar i såväl 
teammästerskapet som i förarmästerskapet 
med Robert Dahlgren, och totalt 47 racese-
grar i STCC. 2022 lyckades dom som första 
team någonsin ta hem samtliga tre titlar, när de 
förutom team- och förartiteln även vann Juni-
or-klassen med Axel Bengtsson. Men även om 
de senaste fem åren vart otroligt starka, så var 
de första fem åren inte lika framgångsrika.

Följ med på resan

PREMIÄR 2023 FÖR 
HELT ELEKTRISKA 

Biljetter och information www.STCC.se

550 hästkrafter  
Kraftfullaste STCC-bilarna någonsin

Stadsrace i Helsingborg 
100% elektiskt 
Nya tävlingsbilar byggs inför 2023



– Man har fått gå genom eld några gånger för 
att bygga den här verksamheten. Extra stolt är 
jag över att vi lyckats bygga det på vårt sätt, på 
kommersiella grunder och med diversifiering-
en inom sporten. Och att de människorna vi 
tog in på konsultbasis 2012, Johan och Marcus, 
är kvar i verksamheten än idag. Vi har utveck-
lats tillsammans från det sämsta teamet, till ett 
av de bästa. Det har vart en fantastisk resa, och 
vi har lyckats med allt det vi har tagit oss an, 
fortsätter Haglöf.

När PWR Racing gav sig in i STCC var det mot 
stora och framgångsrika team som WestCoast 
Racing, Flash Engineering och Volvos fabriks-
team, som då gick under namnet Polestar.

– Det var supertufft. Framför allt var den 
ekonomiska stressen vi hade enorm. Jag 
hade ingen lön, för jag ville att alla pengar-
na skulle gå till racingbilarna. Som chauf-
för var det frustrerande att veta att man inte 
satt i bästa materialet. Men nu satt jag i min 
egen apparat som jag hade byggt, och det 
var ju mitt ansvar. Det var då mycket av det 
här långsiktiga tänket kom in; Att vi kan 
inte vinna nu, men vi vill vinna i framtiden.  
 
 
Första segern för PWR Racing kom med Da-
niel Haglöf själv bakom ratten på Solvalla 2015.

– Det var stort. När man åkte juniorserier så 
drömde man om att någon gång få tävla i STCC. 
Men sen kom det inte heller som en blixt från 
klar himmel, utan var en del i en process. Att 
det var på Solvalla och det var ett stort publi-
kevent var ju superhäftigt. Vi tävlade ju faktiskt 
mot Cyan Racing då, Volvos riktiga fabrikste-

am. Att få komma dit med sin egensnickrade 
låda med människor som var inhyrd på timme, 
och att få till något sånt här var ju helt otroligt.

2016 ingick PWR Racing ett avtal med 
Volkswagengruppen om att representera SEAT, 
och senare CUPRA, i STCC. PWR Racing blev 
då ett riktigt återförsäljarteam till en av de 
största grupperna i motorbranschen.

– Det var något vi strävade efter redan från 
start. Sen var det ett stort erkännande att det 
vi gjorde var rätt och kommersiellt gångbart. 
Vi har nu kört sju säsonger tillsammans med 
SEAT och CUPRA, och det är smått fantastiskt. 
Det är något jag är otroligt stolt över överlag, att 
vi haft så trogna partners och lyckats göra den 
resan tillsammans med dom, berättar Haglöf.
 
När samarbetet med Volkswagengruppen 
ingicks var målet att inom tre år vinna både 
team- och förarmästerskapet i STCC. Som en 
del i detta kontrakteras Robert Dahlgren som 
en av teamets förare till 2017. Dahlgren kom då 
från en lång period hos Volvo där han utmanat 
om STCC-titeln flera gånger, kört VM och en 
säsong i V8 Supercars i Australien.

– Ofta vill människor vara stjärnor i sitt eget 
team. Men jag struntade i det. För jag ville ju att 
vi skulle ha de bästa resultaten. Så jag träffade 
Robert på Bilsportgalan 2016, och han svarade 
att hans kontrakt gått ut och att han inte skul-
le köra nått mer. Dagen efter fick jag ihop ett 
möte med honom, Poker och mig. En vecka 
senare var han signad. 

Satsningen bär frukt, och 2017 blir PWR Ra-
cing mästare i STCC med Robert Dahlgren, 
som tar sin första titel.

– Det var stort. Grejen var ju att jag hade lovat 
Pelle Brinkenberg på SEAT att vi skulle bli mäs-
tare inom tre år, och jag hade även sagt till Ro-
bert att han skulle vinna mästerskapet om han 
signade med oss. Sen var det jobbigare än jag 
någonsin kunnat föreställa mig, för vi organi-
serade om teamet under resans gång. För egen 
del var det ett rent helvetesår med den ökade 
pressen och det interna arbetet som krävdes för 
att ta det hela vägen. Så det var en befrielse när 
vi klarade av att leverera det, säger Haglöf.

– Jag tror det finns många förklaringar till var-
för vårt samarbete varit så framgångsrikt. Men 
en av anledningarna tror jag är noggrannheten 
kring detaljer. Redan från första mötet med 
Daniel tillsammans med Poker så ville jag vara 
med och bygga teamet, och på det sättet få in 
rätt människor för att ta nästa steg. Och sen har 
Daniel och Poker vart öppna för förändringar, 
och snabbfotade för att få teamet mer samman-
svetsat och hitta rätt pusselbitar. Det har gjort 
att jag fått otroligt bra bil att köra, och då har det 
”bara” vart upp till mig att leverera på banan, 
säger den fyrfaldige STCC-mästaren Robert 
Dahlgren om sitt samarbete med PWR Racing. 

PWR Racing har från starten jobbat mot att 
diversifiera sporten och få in fler kvinnor i 
racingen. Ett av teamets mest historiska ögon-
blick var när Mikaela Åhlin-Kottulinsky 2018 
blev den första kvinnan att vinna ett race i 
STCC tillsammans med PWR Racing.

– Det jag tycker vi var ganska tidiga med var att 
ifrågasätta varför det inte finns mer kvinnor i 
sporten, varför är det ingen som satsar på det? 
Vi försökte då ta ett ansvar för det, och tog in 
Emma Kimiläinen 2014 som första kvinnan på 
15 år i STCC. 

– Vi har jobbat med Mikaela Åhlin-Kottulin-
sky tillsammans i många år, och ett mål var att 
vinna race tillsammans med henne. Det var 
ett arbete vi började tillsammans med Mikaela 
redan 2017. Det är inte något som kom av sig 
självt, utan det var ett enormt teamarbete. Jag 
är stolt över den resan, och stolt över hennes 
utveckling. Det är stort! De här händelserna är 
något man bär med sig.

En annan stor milstolpe i teamets historia är 
2019, när PWR Racing får förtroendet av CU-
PRA att representera märket i FIA WTCR, 
världsmästerskapet för standardvagnsracing.



– Det kom till under 2018 när vi fightades mot 
Kristoffersson Motorsport, som då jobbat tätt 
med SEAT under biogas-åren. Man visste då 
vilket bra team det var, och sen kom det upp 
ett relativt nytt team som utmanade och slog 
det här etablerade teamet. Då kom det upp folk 
från Spanien för att titta på vårt team, och då 
var vi ett av de bästa SEAT/CUPRA-teamen i 
världen. Vilket ledde till att vi började diskute-
ra att driva deras WTCR-satsning då från 2019, 
säger Haglöf om satsningen som bara varade 
under en säsong.

 – Ambitionen var att vara kvar i VM. Men vår 
bedömning under den säsongen var att det inte 
fanns kommersiell bas för att driva verksamhet 
där. Vilket vi också nu sett med den punkte-
ringen av mästerskapet i år. Sen var det ett fan-
tastiskt år.

PWR Racing körde VM-säsongen 2019 med 
Daniel Haglöf bakom ratten på en av bilarna, 
medan den andra kördes av den unge spanjo-
ren Mikel Azcona, som nu 2022 tog sitt första 
VM-guld.

– Det var en otroligt häftig start på mäster-
skapet, som benämndes som ”The Cinderella 
Story” där få hade koll på detta lilla team från 
norra Europa. Vi var länge det bästa Volkswa-
gengrupp-teamet, tills Volkswagen Motorsport 
med sin stora budget hade lyckats ta ikapp vårt 
försprång, berättar Emil Axelsson, Sporting & 
Commercial Manager för PWR Group.

Under sin säsong i VM tog PWR Racing en se-
ger och ytterligare fyra pallplatser med Mikel 
Azcona, medan Haglöf tog en pallplats.

– Det var otroligt häftigt att för egen del få mäta 
sig mot namn som Priaux, Müller och Farfus 
och se var man står någonstans. Det var något 
jag alltid velat göra, att få se hur bra jag var. Så 
någonstans fick jag det bevisat under det året, 
och sedan dess har jag inte kört en full säsong. 
Utan jag fick svar på att jag kan fightas mot de 
allra bästa, men det fanns inte förutsättningar 
att fortsätta driva en VM-satsning. På hem-
maplan satt vi med en bra uppställning i STCC, 
så jag valde att lägga hjälmen på hyllan och fo-
kusera på framtidens satsningar i stället, säger 
Haglöf.
 
Nu står vi i slutet av 2022, där PWR Racing 
kommer från två superstarka säsonger i STCC 
där de på många sätt skrivit historia.

– Sportsligt och bolagsmässigt kunde det inte 
vara bättre. Jag är otroligt stolt över den resan. 
Jag tror jag reflekterar för lite över de sakerna, 
för jag ser nästa sak framåt. Det är nog både 
en styrka och svaghet. Men tittar man tillbaka 
på det vi gjort, och på sättet vi gjort det på, så 
är jag otroligt stolt och glad. Mycket har hänt 
för jag haft för stor mun, och man har behövt 
leva upp till saker jag sagt. Men jag är otroligt 
stolt, framför allt när jag ser vilken impact vi 
haft hos partners och människor runtomkring 
detta. Att det är en sport och idrott som berör.

Det som 2012 startade som PWR Racing har 
idag utvecklats till en bolagsgrupp bestående 
av fyra bolag med PWR Racing, EPWR (som 
du kan läsa mer om i annan artikel här i Pole 
Position), PWR RX och PWR Management. 

Under sitt paraply utvecklar man framti-
dens elektrifierade racingbilar, och driver ett 
banbrytande team i Rallycross-VM genom 
Construction Equipment Dealer Team som i år 
gjorde sitt intåg i den elektrifierade VM-serien 
med mästerskapets första jämställda förarupp-
ställning.

– Jag har haft tanken på rallycross-satsningen 
och jobbat på den i olika skepnader i fem år. 
Hela historiken och det vi gjort i PWR Racing 
har möjliggjort den positionen vi har idag, där 
vi träffar en partner som också brinner för 
elektrifieringen, diversifieringen och vill göra 
nått annorlunda, säger Haglöf

CE Dealer Team har under säsongen, precis 
som PWR Racing gjort i STCC, tagit ett nytt 
grepp på de inarbetade tankesätten och nor-
merna och även här velat ligga i framkant av 
utvecklingen mot hållbarhet och jämställdhet 
inom motorsport. I sin debutsäsong slutade de 
trea i mästerskapet med finske Niclas Grön-
holm, och blev historiska när landslagsföraren 
Klara Andersson blev första kvinna på pallen i 
en VM-tävling i rallycross.

– I rallycrossen återkommer vi till PWR:s 
kärnvärden. Att driva utveckligen framåt med 

inovation med starkt fokus på hållbarhet och 
jämställdhet. Sen är det också kul att det base-
ras på kommersiella värden, och att det bygger 
de värdena som man vill att sport ska kunna 
förmedla. Det är roligt att i rallycrossen ha en 
plattform för att driva och inspirera till föränd-
ring i framtiden, säger Emil Axelsson.

Med 10 år i ryggen, blickar nu Daniel Haglöf 
med tillförsikt mot framtiden.

– Nu är vi fyra företag som ligger under grup-
pen. Där jag ser fantastisk potential i de olika 
verksamheterna. Det är egentligen detta vi 
vill skapa in i nästa fas, att detta ska fortsätta 
utvecklas positivt. Det är inte slut på idéer, vi 
behöver bygga en organisation och stärka upp 
dessa företag för att förverkliga fler tankar. Som 
med alla saker vill jag att PWR Group ska upp-
fylla sin potential på samma sätt som jag vill 
att våra förare ska uppfylla sin potential och att 
STCC ska uppfylla sin. Som jag ser nu är po-
tentialen enorm, och det ska bli kul att se var 
vi kan föra denna verksamhet framåt. Var det 
landar sen, det få vi se, avslutar Daniel Haglöf.



Efter framgången med årets evenemang vid 
Pite Havsbad, återvänder Race Of Champions 
till snön och isen den 28-29 januari 2023

Race Of Champions är en unik festival för glo-
bal motorsport där stjärnor från serier som F1, 
NASCAR, IndyCar, Le Mans, Rally-VM och 
VM i Rallycross kämpar head-to-head i iden-
tiska bilar, där vinnaren avgörs av enbart av fö-
rarens skicklighet – ofta med bara bråkdelar av 
en sekunds marginal.

Med en historia som går tillbaka till 1988, har 
Race Of Champions körts på några av värl-
dens största arenor – inklusive Pekings fågel-
bos Olympiastadion, Stade de France i Paris, 
Wembley Stadium, Londons Olympiastadion, 
Mexico Citys Foro Sol plus flera exotiska plat-
ser över hela världen från Bangkok till Miami 
till Riyadh till Barbados.

2022 på Pite Havsbad var första gången Race 
Of Champions någonsin genomfördes på snö 
och is, och nu kommer det att återvända till 
Sverige där tävlingen körs på en specialbyggd 
parallellbana med Race Of Champions ikonis-
ka crossover-bro. 
Race Of Champions körs över två dagar: Först 
kommer Race Of Champions Nations Cup kö-
ras på lördagen den 28 januari mellan klockan 

12.00-15.00, då förare kör i lag baserat på na-
tionalitet för att tävla om titeln ”Världens snab-
baste nation”. Söndagen den 29 januari, 12.00-
15.00 är det dags för själva Race Of Champions. 
Då kommer det att bli en kamp om vem som är 
den bästa föraren.

I startfältet finns redan F1-världsmästarna Se-
bastian Vettel och Mika Hakkinen, tiofaldige 
grand prix-vinnaren Valtteri Bottas, femfal-
dige FIA-världsmästaren i rallycross Johan 
Kristoffersson, Norges rallyfar-och-son-duo 
Petter och Oliver Solberg plus trippel W Series 
Champion Jamie Chadwick

Den fullständiga föraruppställningen 
för Race Of Champions kommer avslö-
jas på vägen fram mot tävlingen i januari.  
 
Biljetter finns att köpa på Tickster.se

 
För medlemmar i Svenska Bilsportför-
bundet finns en rabatt att dra nytta av. 
Medlemmar har 20% rabatt på alla biljet-
ter genom att använda koden SBF23 som 
gäller till 31 december 2022 på Tickster.se 
Sök på Race Of Champions

Lyft 
med oss!
Utveckla din verksamhet med
teleskoplastare från Merlo.

Ledande leverantör av teleskoplastare
www.hullert.se 0512- 30 16 20 info@hullert.se 

Vi är stolt partner till 

Race Of Champions tillbaka på Pite Havsbad



– Vi var först i världen att köra en elektrisk 
touringcar på bana 2018 när vi presenterade 
PWR001. Det var resultatet av att våra part-
ners frågat PWR om vi kunde bygga en elek-
trisk banracingbil. När pandemin sen slog till 
2020 hade vi inte några tävlingar att tävla i, 
men vi hade erfarenheten från PWR001 och 
internationell racing i WTCR, säger säger Emil 
Axelsson, Sporting & Commercial Director på 
EPWR och fortsätter.
 
– Vi hade insett att det inte fanns något finan-
siellt hållbart elektriskt alternativ, och konsta-
terade att vi borde göra detta själva. Då började 
vi forma det som är EPWR och den plattform 
som STCC ska tävla med från 2023, 

– När vi drog igång arbetet med konceptet var 
inget bestämt om att STCC skulle använda det. 
Utan vi började med att skapa något vi trodde 
var framtidens racing, och vad vi insåg och an-
ser för värden man behöver bygga in, förklarar 
Emil.

EPWR har tagit fram det tekniska koncept som 
ligger till grund för bilarna, där fokus har vart 
att bygga häftiga bilar som skapar bra racing 
och underhållningsvärde, samtidigt som man 
tävlar med relevanta bilmodeller och kapar 
kostnader för teamen.

STCC blir världens första nationella elektrifierade racingmästerskap
2023 blir STCC det första nationella 
touringcarmästerskapet i världen att ta 
klivet till helt elektrifierade bilar. Man 
gör det med ett bilkoncept utvecklat i 
Sverige av EPWR, som ska bjuda på 
bättre, tightare och mer underhållan-
de racing. Dessutom lanseras världens 
första helelektriska juniormästerskap 
som supportklass till STCC.

– Planen var redan från början när vi tog över 
STCC 2019 att jobba mot en elektrifiering. 
Beslutet var ganska enkelt. Jag tror inte STCC 

hade överlevt om vi inte tagit beslutet att göra 
den omställningen. Det ser vi tecken på i 
många andra sammanhang att det är inte lätt 
att driva en racingserie som ska vara kommer-
siell, där förarna ska kunna tjäna pengar på sin 
sport som man gör i fotboll eller hockey. Det är 
ju en tuff resa, men det möjliggörs av att vi är 
moderna och relevanta och gör resan tillsam-
mans med våra partners, säger Micke Bern, 
VD för STCC.

Det nya elektrifierade STCC lanserades i juni i 
Helsingborg under H22 City Expo. Då presen-
terade man bland annat att bilarna ska levere-
ras av EPWR, ett systerföretag till STCC-mäs-
tarna PWR Racing.

Text: Sebastian Bourghardt. Foto: Oscar Malmlund och STCC



– Grundtesen har vart att hålla ner kostnaden. 
Vi designade konceptet utan att det fanns en 
motortillverkare. Det är inga problem att få en 
sådan här bil att kosta 10 miljoner kronor, men 
då är det inte en gångbar produkt från vår sida. 
Vi hade krav på att det måste vara serieprodu-
cerade motorer, som ska lämna en viss effekt. 
Så när vi började designa det här konceptet 
så fanns inte motorn. Vi designade konceptet 
utifrån att den produkten skulle komma, säger 
Daniel Haglöf, grundare av PWR Racing och 
styrelseordförande för PWR Group.

De nya STCC-bilarna kommer vara bakhjuls-
drivna, ha ca 550 hästkrafter och ska bjuda på 
mer action, tuffare racing, mer omkörningar 
och ge ännu mer underhållning än tidigare. 

– I alla analyser vi gör är underhållningen 
högst upp. Vi måste vara relevanta, miljömed-
vetna, vi måste tänka jämställdhet och få in fler 
kvinnor i sporten. Det är hygienfaktorer som 
måste fungera. Men i slutändan kommer ingen 
titta på oss om vi inte är intressanta och under-
håller, säger Micke Bern.

En som provkört de eldrivna prototyperna från 
EWPR är den regerande STCC-mästaren Ro-
bert Dahlgren.  

– De är helt hysteriska! Det finns inget bättre 
sätt att beskriva den på. Jag hoppade in i den 
efter att ha kört TCR-bilen på Karlskoga, och 
efter två varv reagerade jag på att jag själv flå-
sade i bilen. Jag fick koncentrera mig hela tiden 
på att parera bilen, med mycket effekt och re-

lativt lågt grepp. Jag tänkte när jag kom ut på 
raksträckan och började mitt tredje varv, att jag 
måste nog stämpla in på gymmet några gånger 
till, säger Dahlgren om de nya STCC-bilarna.

Fyra bilmärken kommer tävla i STCC från 
2023. Redan presenterat är att det kommer vara 
modeller från Tesla och BMW, med fler team 
och märken som ska presenteras längre fram. 
Även här finns det ett cirkulärt tänk, då det 
finns möjlighet att bygga bilarna på återvunna 
karosser.

– Vi kan jobba med återvunna bilar. Vi får då i 
princip ingen miljöpåverkan, för de bilarna är 
sånna som skulle återvinnas, säger Micke Bern.

2023 kommer 12 bilar för fyra team att stå på 
startlinjen, efter det kommer mästerskapet ut-
ökas till 18 bilar innan man sätter stopp. Intres-
set för att tävla i STCC är stort, och det är hög 
konkurrens om platserna i teamen.

– Största problemet vi har nu är att 12 bilar som 
ska tävla 2023, och där är det inte många plat-
ser kvar just nu. De platserna kommer ta slut 
snart. Teamen har vart signade och klara ett bra 
tag, och alla jobbar stenhårt för att få ihop allt. 
Det är ganska tyst från teamen, men det händer 
mycket bakom kulisserna, fortsätter Bern.

Ett av de stora målen är att bli mer relevanta 
och nå nya målgrupper, för att mästerskapet 
åter ska bli den folksport som det var en gång 
i tiden.

Häng med oss under 2023!

Beställ din prenumeration på
motortidningar.se/sbf2023
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– Vi siktar på att bli topp tre i engagerande 
sporter i Sverige. Det har STCC vart en gång 
i tiden. Men det innebär i princip att vi ska 
tiodubbla mediavärdet och räckvidden. Där 
är ett jättejobb att göra. Men vi har en annan 
position idag, vi har möjligheter att synas på 
andra ställen och bygga upp STCC till en helt 
ny produkt igen. Lika bra som man gjorde det 
1996-97, lika vaken måste man vara nu i den 
värld och det medialandskap vi lever. Ska man 
nå alla åldrar och alla kategorier är det inte 
bara en kanal som gäller längre, berättar Micke 
Bern och fortsätter:

– Vi har en sport som engagerar människor på 
ett enkelt sätt. Därför är det viktigt att hitta en 
koppling till de bilarna vi färdas i till vardags, 
det är en del. Förarna är en viktig del, men även 
märkena. Det var nästan så STCC blev stort en 
gång i tiden med Audi mot Volvo och BMW. Vi 
tittade på olika koncept med siluettbilar, men 
av den anledningen valde vi att inte gå den vä-
gen.

Förutom att bli hållbara och relevanta med 
elbilar av samma modeller som säljs i bil-
handlarna har mycket fokus lagts på att få 
ner kostnaderna och öka hållbarheten i alla 
aspekter av mästerskapet. För att skapa ännu 
bättre förutsättningar för bra, jämn och un-
derhållande racing, samt att skapa kommer-
siella förutsättningar för team och förare. 

– Vi ska inte göra som man brukar göra i 
alla racingmästerskap, där man driver kost-
naderna till den gränsen att det inte går att 
hitta finansiering till det, säger Micke Bern. 

– En del av det här är att begränsa kostnader-
na. Tillför det ett värde om vi bränner x-antal 
hundratusen kronor på däck varje år, är det bra 
för miljön? Nej! Kan vi göra det på ett smartare 
sätt? Ja! Varför ser det generellt ut så här i alla 
andra mästerskap? Jo, det finns ett ekonomiskt 
incitament för promotorn att tillåta mycket 
däck för det finns en förlegad affärsmodell! Är 
vår promotor villig att utmana den affärsmo-
dellen? Ja! Okej, då kan vi börja driva föränd-
ring, säger Daniel Haglöf och fortsätter:

– Grejen är att varje sak som du tittar på i mo-
torsporten ser ut så här, och det jättestort jobb 
att vända runt det för att det sitter fast i tradi-
tioner. I slutändan så tror vi att publiken vill se 
vem som är bäst på att köra bil, inte vem som 
kan spendera mest pengar på en ingenjörstrai-
ler med massa smarta människor som publi-
ken inte ser. Det är kanske något som vi inom 
bilsporten kan uppskatta, men i slutändan vill 
vi att mer fans och publik ska vara där och heja 
på sin förare eller sitt bilmärke, och möjliggöra 
för fler märken och talanger att komma upp. 
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Sedan nyheten presenterades i somras har in-
tresset vart stort för STCC från alla aktörer, och 
bland annat har både teamen och mästerska-
pet kunnat knyta till sig helt andra och större 
partners än vad som var möjligt när man körde 
med förbränningsmotorer. Att just skapa för-
utsättningar för att driva svensk elitracing på 
kommersiell bas är något alla återkommer till 
gång på gång.

– Ska vi få motorsporten att överleva måste vi 
bygga ett kommersiellt värde som överstiger 
kostnaden, säger Emil Axelsson.

– För oss är det självklart att detta är framtiden 
om man vill hålla på med professionell motor-
sport. För oss som tycker om V8-motorer och 
det ljudet, så går det fortsätta tävla med det. 
Men då får man betala själv för att köra. Vill 
man köra racing professionellt så är detta vä-
gen att gå. Nu ligger Sverige i framkant, men 
jag tror att övriga länder kommer dit med. Och 
då kommer Sverige ha en ledande position 
inom racingen, fortsätter Daniel Haglöf.

STCC 2023 inleds i juni med ett stadsrace i 
Helsingborg, där man lanserar ett nytt head-
to-head format. Sedan ska totalt sju racehelger 
avgöras innan finalen körs på Mantorp Park i 
slutet av september. 

Utöver elektrifieringen av STCC kommer även 
det nya juniormästerskapet NXT Gen Cup 
köras som en supportserie, där framtidens 

STCC-förare ska skolas. NXT Gen Cup är 
världens första hundra procent elektriska ju-
niormästerskap, där juniorer mellan åldrarna 
14 och 25 kommer tävla bakom ratten på en-
hetsbilen LRT NXT1, med 230-hästkrafter som 
baseras på elektriska gatbilen MINI Cooper SE.

– Detta är ett nyckelsteg framåt för återväxten 
av skandinavisk motorsport på ett hållbart och 
innovativt sätt med helelektriska LRT NXT1, 
säger Fredrik Lestrup, medgrundare av NXT 
Gen Cup.

Med ett halvår kvar till det historiska första 
racet av elektrifierade STCC har promotorn 
Micke Bern höga förhoppningar om vad vi 
kommer se på banan.

– Det vi vill se nästa år är tight och tuff racing. 
Mer intensitet, tightare, tuffare racing med bi-
lar som går fortare och lever ett mer rörligt liv. 
Mer effekt, bakhjulsdrift, mer överstyrning, 
sämre fäste och mer omkörningar. En chock 
ska det vara, säger Micke Bern, som redan bör-
jat märka av att STCC blivit en snackis bland 
folk:

– Vi har ett starkt varumärke i folkmun som vi 
måste fortsätta bygga. Första gången jag hör-
de STCC pratas om på stan igen var efter vår 
lansering i Helsingborg. Då hörde jag folk som 
satt på fik och pratade om STCC. Det har inte 
hänt sen 2001. Det innebär att vi har gjort nå-
got annorlunda. 

Micke Bern och Emil Axelsson. 



När kalendern slog om till april tog Svensk Bil-
sport klivet in i sin nya tv-kostym. SBFplay.se 
blev Svenskbilsporttv.se som lanserades på en 
för Svensk Bilsport ny plattform hos Staylive.

Med flytten togs även beslutet att övervägande 
sändningar ska sändas bakom betalvägg mot 
ett abonnemang. Priset sattes till 99 kronor i 
månaden och tillströmningen av tittare lät inte 
vänta på sig. 

Efter två månader var kundkretsen uppe i den 
budgeterade nivån. Och under sommaren 
smällde det till rejält med abonnenter. Och 
precis som generalsekreterare Anna Nordkvist 
skriver i det här magasinets ledare så är rättighe-
ter till rörlig media inom sport en värld för sig.  
 
Och med den utveckling som är där flera ka-
naler och mediehus slåss om mer live-innehåll 
är det inte bara bilsporten, utan flera förbund 
som ser om sina rättigheter och som sitter med 
vågskålen, där intäkter ligger i den ena skålen 
och räckvidd i den andra. Det som utvecklas 
nu är att förbund håller i sina egna rättigheter 
och producerar mer själva för att ta mer betalt 

för att släppa i väg dem till andra sändande 
mediehus. 

Det blir mer och mer viktigt även för Svensk 
Bilsport, att håller rättigheterna samlade så att 
den utvecklingen gynnar hela Svensk Bilsport 
och inte kommersiella aktörer där inget av in-
täkterna går tillbaka till bilsporten.

Under året har kanalen sänt från flera olika 
sportgrenar och allt från bredd till mäster-
skapstävlingar. Bland annat sändes Återstarts-
racen i Folkrace och SM-serien i Rallyceross.  
Målet för 2023 är att fortsätta fylla på kalen-
dern med livesändningar från Svensk Bilsport 
olika sportgrenar samt att utöka reportage-
innehållet. 

Svensk Bilsports nya kanal hittas på  
www.svenskbilsporttv.se  

Den kan även ses i appen svensk bilsporttv som 
finns att ladda ner i App Store eller Google Play. 

Lyckad start för Svenskbilsporttv.se

Partner till Svensk Bilsport

VI HJÄLPER DIG MED DET DU BEHÖVER VIA WEBBEN, 
SÄLJAVDELNINGEN ELLER I VÅR BUTIK I SPÅNGA.

Autoracing 
Kälvestavägen 104-110,  
163 54 SPÅNGA

T: 08-474 50 70 
E: order@autoracing.se

PÅ HELA DITT KÖP
10%

Ange SBFPOLE i kassan och 
få 10% rabatt på hela köpet!

ERBJUDANDE FÖR DIG 
SOM HANDLAR PÅ NÄTET

Koden giltig tom 15/1-22 

Följ oss på sociala medier! @Autoracing



Vinnare av Indianapolis 500
Inför 325 000 åskådare på plats och 4,6 miljoner amerikanska tv-tittare  
skrevs det svensk idrottshistoria den 29 maj 2022.  
Då korsade Marcus Ericsson från Kumla mållinjen på Indianapolis Motor 
Speedway i Indiana som segrare av Indianapolis 500. 

Text: Sebastian Bourghardt. Foto: INDYCAR



ANVÄND RÄTT 
SKYDDSSKOR!

ANVÄND RÄTT
ARBETSKLÄDER!

ANVÄND RÄTT
HÖRSELSKYDD!

Rätt skydd är avgörande för din säkerhet 
på jobbet. Därför erbjuder vi ett noga ut-
valt sortiment av personlig skyddsutrust-
ning från ledande varumärken, kombinerat 
med expertkunskaper och tjänster inom 
arbetsplatssäkerhet. Oavsett om din 
arbetsmiljö är en verkstad eller en byg-
garbetsplats, så hjälper vi dig att öka 
tryggheten.

Mattias Adielsson 
Svensk landslagsförare i rally

EXPERTER PÅ 
PERSONLIG SKYDDS-
UTRUSTNING

För att undvika hörselskador 
behöver du välja hörselskydd 
med rätt dämpning för arbet-
suppgiften, och använda dem 

under hela arbetsdagen. 

Välj arbetskläder efter yrke 
och arbetsmiljö för din per-

sonliga säkerhet och komfort. 
Tänk utifrån utifrån 

”lager-på-lager”-principen.

Använd skor med rätt sky-
ddsegenskaper för din ar-

betsmiljö. Lätt vikt är inte det 
viktigaste – snarare är det 

din säkerhet som går först.

SKYDDA ÄR STOLT 
HUVUDPARTNER TILL 

SKYDDA.SE

Ericsson skrev med sin seger in sig i histori-
eböckerna som vinnare av världens största 
enskilda idrottsevenemang, som den andra 
svensken att vinna den prestigefyllda tävlingen 
efter Kenny Bräcks seger år 1999.

– Detta är den största bedriften i min karriär. 
Det är ett sådant där race där de säger att det 
finns ett före och ett efter att ha vunnit Indy 
500, och lite så har det vart. Man sätter sig själv 
på kartan på ett sätt som är väldigt svårt i ra-
cingvärlden. Det är ändå världens största en-
skilda tävling, och vinner du Indy 500, så kom-
mer du alltid vara en Indy 500-segrare. Det har 
vart en omtumlande period på många sätt, och 
det har vart svårt att förstå vidden av att vinna. 
Men det har vart otroligt roligt, och en person-
lig revansch för att visa vad jag kan. Väldigt 
stort på alla sätt och vis, säger Marcus Ericsson.

Marcus Ericsson kom tillsammans med lands-
mannen Felix Rosenqvist in i Indycar i USA till 
säsongen 2019, efter att då ha spenderat fem 
säsonger i kungaklassen Formel 1. Fem tuffa år 
för Marcus som körde för team och med bilar 
långt bak på gridden. Bilar som ofta bara hade 
kapacitet tävla mot den andra bilen i teamet. 

Flytten till Indycar blev en nytändning för 
Ericsson, i ett mästerskap med enhetschas-
sin och bara två motortillverkare, där i prin-
cip alla bilar har chans att vinna alla tävling-
ar. Redan första säsongen fick Marcus kliva 

upp på pallen, och när han senare flyttade till 
toppteamet Chip Ganassi Racing till 2020 
har Marcus tagit flera segrar och pallplatser. 

För dom som följde Indy 500 live på tv under 
söndagskvällen den 29 maj blev det en rafflan-
de avslutning, som kan ha gett upphov till både 
tårar och skrik i så väl glädje som frustration. 
För Marcus var i komfortabel ledning av loppet 
efter en urstark prestation med bara några varv 
kvar att köra, då rödflaggas racet och det blev 
omstart med ihopsamlat fält.

– Jag hade egentligen en perfekt månad där jag 
gjorde allt rätt under träningarna och hade ett 
riktigt bra kval. Sen hade jag en plan i racet, 
som jag följde till punkt och pricka. Med 15 
varv hade jag ryckt ifrån i ledningen, och hade 
det i en liten ask egentligen. Men sen blev det 
den där kraschen med fem varv kvar, och racet 
blev rödflaggat.

– Att sitta där där under rödflaggen och vänta i 
10 minuter, och veta att man bara är något varv 
från att vinna världens största race, och att det 
är en omstart med alla bilar precis bakom. Det 
blir inte mycket svårare än så. Att kunna levere-
ra då och ta den här segern, på sättet jag gjorde 
det, på sättet jag försvarade mig. Det kommer 
jag aldrig glömma. Och de där sista varven tar 
jag alltid med mig. Jag har kollat tillbaka på den 
där segern rätt många gånger, fortsätter Mar-
cus.

 ” Att sitta där där under rödflaggen och vänta i 10 minuter 
och veta att man bara är något varv från att vinna världens 
största race, och att det är en omstart med alla bilar precis 
bakom. Det blir inte mycket svårare än så. ”
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Nu speedar vi upp den 
gröna omställningen.

Svenska Bilsportsförbundet och Colabit – med miljön i tanken.
Colabit är stolt miljöpartner till Svenska Bilsportförbundet. Tillsammans tar vi ett stort steg för en 

hållbar bilsport och alla som älskar racing. Det långsiktiga samarbetet ger oss möjligheten att dela 

med oss av vårt engagemang och kunskap om förnybart bränsle som fungerar i vanliga bilar och i 

existerande infrastruktur, så att omställningen mot en grönare framtid kan ske snabbare.

Scanna QR-koden och 
läs mer om Colabit.

När i de avslutande momenten kände du att du 
hade segern?

– Jag kände egentligen med 15 varv kvar att jag 
hade det, och det enda som skulle kunna stop-
pa mig var en rödflagg. Jag räknade ner varven, 
men visste att även om jag har det nu, så kan 
allt hända innan målflaggan faller. När det sen 
blev rödflagg och omstart var ju allt nollställt, 
även om jag stod längst fram. Men när det kom 
ut en gulflagg med ett halvt varv kvar så visste 
jag att det var klart, men fram tills dess var det 
ju absolut så att allt kunde hända.

När Ericsson sedermera korsar millinjen som 
segrare av Indy 500 har inte bara idrottshisto-
ria skrivits, även Marcus liv kommer från det 
ögonblicket också vara förändrat. De följande 
timmarna blev också väldigt intensiva då han 
först skulle upp på podiet och dricka den tra-
ditionsenliga mjölken, följt av timmar och åter 
timmar av intervjuer, fotograferingar och fi-
randen.

– Det är ett stort pressuppbåd på plats på In-

dianapolis Motor Speedway, och efter alla ce-
remonier med prisutdelning och dricka mjölk, 
kyssa tegelstenarna på start- och målrakan var 
det nästan 5 timmar med intervjuer, presskon-
ferenser och alla sånna saker. Det blev många 
timmar på banan, men det var det värt.

En av många unika saker med just Indy 500 
är att det är ett race mitt i Indycar-säsongen, 
där segraren hyllas som en mästare. Men redan 
några dagar senare väntade nästa race i jakten 
på Indycar-mästerskapet, ett mästerskap Mar-
cus nu ledde efter segern.

– Man vinner det här racet, men har egentligen 
ingen tid att fira eller njuta. Utan helgen efter 
var det ett nytt race att fokusera på. Sen var det 
ju en kamp om mästerskapet där jag var med 
hela vägen till finalen, och var nära att kunna 
ta hem hela titeln. Så där och då var det fokus 
på den fortsatta säsongen, och det är först nu 
efteråt som man kunnat luta sig tillbaka och re-
flektera över segern.
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Som Marcus själv sa, så finns det ett före och ett 
efter att ha vunnit Indy 500. Ericsson har bland 
annat fått medverka i otaliga intervjuer både i 
och utanför USA, han har fått äran att öppna 
börsen i New York, kasta första bollen på New 
York Yankees hemmamatch och överlag hyllats 
som den värdiga mästaren han är.

Under hösten har Marcus även haft möjlighet 
att hyllas på hemmaplan i Sverige, inte minst 
när han som gästförare körde finalen av Por-
sche Carrera Cup Scandinavia inför 10 000 
personer i publiken på Mantorp Park. Men 
störst av allt var ändå firandet på torget i hans 
hemstad Kumla, dit han kom med den nästan 
2 meter höga pokalen och togs emot av 8000 
personer.

– Det har vart många stora saker som man fått 
vara med om sedan segern. Några av höjd-
punkterna har varit att få se sitt eget ansikte 
och namn på den stora Borg Warner-pokalen, 
och för mig personligen att få komma till min 
hemstad Kumla och ta emot applåder och jubel 
från nästan 8000 människor. Det var en väldigt 
speciell dag som jag alltid kommer minnas och 
värdesätta väldigt högt.

Marcus Ericssons seger i Indy 500 är inte bara 
en stor händelse för Marcus som idrottsman, 
hans team, sponsorer och de som stöttar ho-
nom. Det är en historisk händelse i Idrottssve-
rige, där han nominerats till Årets Prestation 
på Idrottsgalan tillsammans med namn som 
Nils van der Pool och Armand Dumpantis, och 
även till det prestigefyllda Jerringpriset. 

Men det är kanske framför allt en stor och 
viktig seger för den svenska bilsportrö-
relsen, och en inspirationskälla och mo-
tivator för alla hårt satsande bilsportare i 
Sverige. Där Marcus satt Sverige på bilsport-
kartan, och visat att det går att lyckas. 

– Det har fått stort genomslag i media både i 
USA och i Sverige, framförallt i riksmedia. Jag 
hade med trofén på en mediaturné i Sverige och 
visade upp den i alla tänkbara sammanhang. 
Det är något jag tyckt varit kul, inte bara för 
mig personligen, utan för motorsporten och att 
vi verkligen hamnat på kartan på ett helt annat 
sätt tack vare detta. Jag är väldigt glad att kunna 
ge tillbaka med detta, och inspirera andra till 
fortsatta satsningar.

Det har nu gått över ett halvår sedan den där 
söndagen i maj när Marcus Ericsson för alltid 
skrev in sig i historieböckerna som vinnare av 
Indy 500, och även om stor del av hösten lagts 
på att reflektera, fira och ta del av allt som har 
med segern att göra - så är säsongen 2023 runt 
hörnet, och fullt fokus ligger nu på att nästa sä-
song ska bli ännu bättre än 2022.

– Jag har stora målsättningar nästa säsong. 
Först och främst vill jag försvara min seger i 
Indy 500. Det var ju 20 år sedan som någon 
vann två år i rad, så det är en stor målsättning 
både för mig och teamet. Sen vill jag vinna 
mästerskapet. Jag ledde länge mästerskapet i år 
och tappade det i de sista racen. Så det är en 
stor målsättning att vinna hela Indycar-mäster-
skapet 2023, avslutar Marcus Ericsson.
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