14 februari 2010
Ordförande har ordet
Rallyupplevelse. Ett stort och varmt tack till Björn Adolfsson, KAK
Idag, söndagen den 14 februari 2010 fick jag en rallyresa som för alltid kommer att
finnas i mitt inre. Den varade bara i drygt 2 min men ändå.
Jag hade fått i 60-års present av StBF styrelse att få åka kartläsare med Björn Adolfsson,
KAK i hans Skoda WRC.
Rallyt var en sprinttävling i Skepptuna.
Jag visste att Björn är mästare i Stockholm och att han har en bil utöver det vanliga men
att få sätta sig bredvid honom. Gissa om jag var förväntansfull. Det finns inte ord! Att
förklara för vanliga människor är möjligen att han kan tygla en vildhäst och få den dit
han vill.
Björn tar kommandot redan vid den explosiva starten. Han bara växlar upp. Det märkliga
är att ”hästsparkarna” inte känns. En fantastisk växellåda, se mer nedan. Visserligen ser
jag att 1,2,3:an syns i displayen men sedan går det bara fullt in i en svag höger och så in
i en hårnål vänster där bilens front nosar innern och det yr snö på min sida. Plötsligt är vi
bara inne i skogen och krönet, vinkel höger närmar sig osv.
Sedan händer det som är en del av bilsporten. 5:ans växel finns inte! Vi har problem hör
jag Björn säga. Kylan sprider sig i kroppen och mer hinner jag inte tänka förrän vi rullar
vidare och så full fart. Efter några otroliga svänger är vi ute på den långa rakan och 5:an
finns inte! Vi får köra ändå, 6:ans växel fungerar ju! Målsvängarna går brett. Snövallen
är en vän. Som i den gamla goda volvotiden men det bara går så mycket, mycket
fortare, nästan overkligt. Det går inte! jo f-n.
Målgång och sedan växellådsras. Slutåkt för oljan rinner sakta men säkert ut. Säg den
lycka som varar för evigt. Jo, minnet av upplevelsen.
Jag kommer alltid att minnas hur Björn, så suveränt hanterade bilen, hur de blev ett. Det
var milimeterpassning i fullfart.
På hemvägen tänkte jag på att det är sådana här upplevelser som gemene
man/Svensson borde få uppleva, då skulle de inte kunna vara negativa till motorsport.
Upplevelsen fortsätter den 7 mars i Östhammar. Jag fick nämligen chansen igen av
Björn. Vilken kille! Tack är bara förnamnet.
Från Ordförande konferensen.
Lördagen den 6 februari var det ordförandekonferens och från den kan jag rapportera att
vi var så gott som eniga att låta nuvarande ledamöter och ordförande i SBF sitta
ytterligare en mandatperiod. Kåge Schildt har fått en väl fungerande styrelse.
Det jag kan önska är att delaktigheten ut i klubbarna, till medlemmarna skulle öka.
En stor uppgift vore att kartlägga alla medlemmars förväntningar och att tydliggöra alla
instansers uppdrag. ”Detta arbetare vi med nu och för framtiden. Varför når inte alla

utskott ut till medlemmarna, trots hemsidor, e-post osv? Dialogen mellan oss i
Stockholms styrelse och klubbarna/medlemmar borde vara bättre.
En förklaring är naturligtvis att vi alla arbetar ideellt. Mina döttrar säger att jag har ett
andra jobb.
Dvs vi har en del problem men vi arbetar med dem. Vi skall bli bättre är en bra
utveckling. Vi ska bara göra det i små steg.
Fair race
Ja, så blev då ”Nolltolernas” och ”Schysst Bilsport” Fair Race.
Det absolut viktigaste blir framöver att vi på olika sätt under detta år medvetet arbetar
med och tar till oss det viktiga budskapet. Att alla ställer upp på det vi kommer fram till
när vi alla tydliggör vad vi menar med Fair Race.
Följ med på SBF:s hemsida! Gå på klubbmöten och delta i diskussionerna!
Jag är helt övertygad om att precis som med Miljösatsningen så kommer vi att ligga i
framkant i vår satsning på Fair Race.
Egentligen är det valigt sunt förnuft. ”Som du själv vill bli behandlad skall du behandla
dina bilsportkamrater.”
”Fråga dig vad du kan göra för att du och din kamrat skall uppträda mer positivt och
konstruktivt i stället för att lägga skulden på någon annan.”
I bilsport kan allting hända, som det gjorde för mig och Björn Adolfsson idag. Det hjälper
inte att bli förbannad på alltings dj… Nej vänd och se det positiva för den 7 mars är det
dags igen och då.
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