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Pokal på
Colins Crest

Svenske-rally skulle bli min hittil største 
opplevelse bak rattet på en rallybil, med 
kjøring fra morgen til kveld over tre 
dager. Ting fungerte bra fra start, og vi 
økte tempoet gradvis utover i hele løpet. 
Vi lå midt i veien og hadde ingen store 
uhell, annet enn en punktering på siste 
fartsetappe. I tillegg hoppet vi lengst på 
Colins Crest!

Endelig var uken kommet, da Pål Iversen og 
jeg skulle kjøre Rally Sweden. Dette var noe 
jeg hadde gledet meg til helt siden det var 
klart at vi skulle kjøre dette utrolige flotte 
løpet, som var hele 1880km langt totalt, hvor 
av 345km fartsetapper fordelt på 21 SSer.
 Det hele startet allerede på tirsdag, med 
gjennomkjøring. Vi fortsatte med gjennom-
kjøring også på onsdagen, og når den dagen 
var omme følte jeg meg ganske sikker på at 
vi denne gangen hadde fått til gode noter. 
Med gode tips og råd fra Pål, var vi veldig 
klare for SS1 fredag kveld. Dette var en 
veldig korte superspesial i Karlstad sentrum, 
men vi fikk litt følelsen med hvordan bilen 
fungerte og vi var glade i og komme i gang.
 På fredags morgen startet vi med farts-
etappene på skogen.  Denne dagen skulle vi 
kjøre hele 7 fartsetapper, med to lange ser-
vicer. Vi startet nokså rolig, og fant et tempo 
som gjorde at kjøringen ble stabil og sikker. 
Selve hovedmålet med dette løpet var å kjøre 
mest mulig, komme til mål slik at jeg fikk 
mange mil bak rattet på rallybilen. Vi avsluttet 

dagen med 26. Plass totalt, noe som var over 
all forventing, og vi var strålende fornøyde.
 På dag to av rallyet, hadde vi planer om 
å gasse på litt mer. Det hadde allerede blitt 
noen sekunder opp til nestemann i klassen, 
og vi prøvde å se bort fra tidene og heller fo-
kusere mer på kjøringen. På SS9, Vergåsen, 
med det berømte hoppet oppkalt etter Colin 
McRae, Colins Crest, skulle det vise seg at 
vi fløy langt. Jeg holdt nesten helt full gass 
over hele hoppet, og fløy hele 37m, lengst av 
samtlige deltakere, noe som var veldig moro. 
Også denne dagen gikk alt helt knirkefritt 
for seg, og vi hadde ikke ødelagt en eneste 
del på bilen. Vi avsluttet dag to med 25. 
plass totalt, og vi hadde krabbet så vidt det 
var oppover på resultatlisten.
 På den siste dagen, skulle det kjøres 5 farts-
etapper. Vi var fast bestemt på å komme til 
mål, og skulle ikke ta noen store sjanser, men 
heller holde oss stabilt midt i veien. Det gjorde 
vi også, og havnet til slutt på en 26. plass totalt 
og 4. plass i klassen. Det eneste uhellet vi 
hadde var en uheldig punktering på den siste 
fartsetappen som resulterte i at vi måtte bytte 
dekk inne på prøve og tapte over 4 minutter på 
det, bortsett fra det hadde vi alle fire hjulene 
plantet midt i veien gjennom hele løpet!
 Vi ser tilbake på Rally Sweden som en 
knallsuksess, og en strålende VM debut. Jeg 
lærte utrolig mye igjennom hele løpet, og 
føler jeg har vokst mye! Nå ser vi frem til 
neste NM runde, Rally Numedal 6. mars, 
men satser også på og få kjøre en god del 
trening før det.

 2010

Vi havnet jo sammen med en gjeng hyggelige TOOLS 
gjester av Petter med storskjerm og Per Christian Håveø-
degård. Som her snakker med Vegar Joa om rallyhistorie 
for åpen lydhør mikrofon.

Rallyresor på plass. Tools svenskene, med medaljer i 
SM i sin tid. Det ble et jovialt møte. Særlig når de lovet 
mer penger til Petter. Dag Halvorsen til venstre. Pernilla, 
salgs-jobben er gjort for svenske Tools. Erik Tandberg 
var ute å rekognoserte når bilde ble tatt og LumLum var 
som vanlig bak kamera. Her fant vi igjen fram til SS 13 
Vargåsen og Randsbysater, hvor det er greit å parkere og 
kort vei til SS.

Marius Åsen
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Først og fremst vil 
jeg takke alle akti-
ve og funksjonærer 
med innsatsen så 
langt i sesongen.
  Vi betjente SS4 og 
SS 8 i Rally 
Sørlandet for første 
gang. På grunn av 
lang reisevei ble 
det overnattet ved 

Mandals elvas laksehytter med grilling og 
sosialt samvær, dette blir nok ikke den siste 
gangen da dette var veldig koselig. Jeg reg-
ner med at vi blir flere der neste gang.
 Vi gratulerer Mads Østberg og Jonas 
Andersson med totalseieren i Rally 
Sørlandet 
 Gratulasjoner også til Marlene Engan og 
Anders Wangen - Bernt Kollevold -Marius 
Aasen -Veronica Engan, som gjennomførte 
det krevende Rally Sørlandet.   
 Andreas Mikkelsen og Herman Tank-
Nielsen måtte dessverre bryte løpet begge 
med teknisk problemer. 
 Vi gleder oss alle til neste NM runde på 
Aurskog Høland Rally 5. juni hvor vi er på 
plass med funksjonærer og vi følger med 

2

Hei alle sammen
dere aktive i kampen om gode plasseringer. 

Nye planer angående Julebordet / års-
avslutning for 2010
De siste årene har vi prøvd forskjellige vari-
anter på vårt Julebord etter en 35 års lang 
tradisjon på Geilo Hotell.
Vi kan røpe at det jobbes med et nytt pro-
sjekt med julebord sammen med Subaru-cup 
på Bardøla Høyfjellshotell på Geilo. Vi 
kommer med mer informasjon om dette når 
det foreligger mer konkrete opplysninger.

Rally Telemark 
Mange har vel hørt litt om planene med 
Rally Telemark som ble presentert på 
Julebordet på Norefjell. Litt informasjon og 
status Rally Telemark. Rally Telemark er et 
samarbeidsprosjekt mellom NAF Notodden 
og NAF Motorsport Asker og Bærum. På 
julebordet ble arrangementet presentert som 
et vinter løp, men  på bakgrunn av de akti-
ves ønsker ble løpet flyttet til et sommer 
løp. Det er nå bestemt at det blir grusløp og 
mest sannsynelig før fellesferien 2011.  Vi 
har pr d.d. flere gode potensielle etapper på 
ca 8 mil, flere av disse kan også kjøres 2 
ganger: Vår målsetting er selvfølgelig at vi 

får NM status på dette arrangementet. Alle 
som kan tenke seg å bidra med å få dette i 
havn kan ta kontakt med meg, eller daglig 
leder i NAF Asker og Bærum. v/ Hans Chr. 
Bjerke.

Klubbmesterskapet i Challenge 2010
VinterChallenge
Fredriksten Challenge
SpiralChallenge
Flesbergsprinten
John Unneruds Minneløp
Stifinnern

Dette er førte året vi forsøker å arr. et mes-
terskap i Challenge, komm gjerne med inn-
spill til 2011 mesterskapet.
 Vi minner alle om å verve spillere til gras-
rotandelen og husk på at 50 % går til de 
aktive i klubben i form av klingene mynt. 
 
Lykke til videre med sesongen 2010. 

Vennlig hilsen 
 
NAF Motorsport Asker og Bærum 
Petter Stenseng 
M:98282806

Asakskogen har begynt å 
bygge en større kjøredoning 
for asfaltracing, nemlig en 
Super Seven!

Det er ikke så mye som rap-
porteres i ”nøytral” pakning om 
denne klassen, men faktum er 
at det er en klasse som vokser 
meget bra for tiden og flere 
ungdommer fra gokartmiljøet 
som holder på å blir ”voksne” 
har begynt å kjøre Seven de siste 
par årene.

 Så også den gamle go-
kartkjøreren fra Høvik, som i 
vinter skal bygge opp en strøken 
Seven-bil for 2010-sesongen. I 
Norge har vi faktisk to utgaver 
av den internasjonale klassikeren 
Caterham cars, nemlig en med 
skikkelig tøff racerbil kappe 
og den helt klassiske modellen. 
Men ”inni er de like”.
 Varianten med hel kappe 
appellerer veldig til ungdom-
men og er vel grunnen til fin 

rekruttering. Selv bygger jeg en 
klassiker.
 Kjøpte en ”gammel” bil uten 
motor i oktober, har nå plukket 
den fullstendig fra hverandre og 

bruker fra nå av helgene utover 
til å bygge en ny bil.
 Fredag kommer en helt ny 
motor fra England som vi skal 
modifisere litt og sette inn i 
bilen. Ellers skal det fornyes det 
meste, og jeg befinner meg rent 
praktisk i et skikkelig ”bilbyg-
ger-miljø” ved Skedsmokorset.

Asakskogen over 
i Seven i 2010  

Stig tar over for Finn

Vi takker Finn Wollebæk for 
stor innsats gjennom mange 
år og vi har tatt signalet om at 
han ønsker å bidra på sin måte 
videre i avdelingen.
 Til Stig Wettre-Johnsen tok 
utfordringen og vi ønsker han 
velkommen i lederstolen i 
avdelingen. lenger ned kan du 
lese mer om hva stig mener om 
fremtiden.
 Finn fortsetter i 2 viktige 
verv som leder av Nafs sentrale 
motorsportskomite, og han fikk 
gjenvalg i hovedstyret ved ak-
klamasjon på landsmøtet i april.

Stig sier: «Som nyvalgt leder 
vil jeg bidra med mitt for å 
avdelingen fortsetter den gode 
medlemspleien. Avdelingen 
er til for medlemmene. Videre 

gjøres det et flott arbeid fra 
aktive og funksjonærer innen 
motorsport. Dette er et vitalt 
element i avdelingen. Innen-
for samferdselpolitikkk er det 
masse ugjort ikke minst i vårt 
område. Der vil vi intensivere 
innsatsen og fortsatt være en 
samfunnsaktør som ser hele 
tranportsektoren under ett. NAF 
skal fremstå med troverdighet 
og ansvarslighet for å bedre den 
totale transportsektoren. E 18 
kveler bygdene våre og det blir 
viktig at den beholdes i Oslo-
pakke 3, samt at jernbane og 
buss fremstår som funksjonelle 
og gode alternativer til bil for 
de som kan bruke det.»

Finn Wollebæk med klubba som Stig Wettre-Johnsen stående foran til h for Finn.
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Temaene var mange og startet lørdag 
med: Velkommen, v/ Finn Wollebæk ny 
leder av NAF Motorsport.

Prisvinnere på NAF’s  
Motorsportseminar 2010
NAF Formel-K Cup 2009 fikk verdige og unge 
vinnere som har satset sterkt i 2009 sesongen 
og som fortsetter sin seriøse satsing i 2010
 1 Markus Påverud  9 år NAF Motorsport 
Ringerike totalt 7 førsteplasser i Cadetti.
2 Martin Heier 11 år NAF Motorsport Rin-
gerike totalt 6 førsteplasser i Junior 60
3 Kevin A. Aabol 16 år NAF Gokart Vestfold 
3 førsteplasser, 1 andre, 3 tredje 1 fjerde-
plass i Yamaha

 Spenning var stor for 2 av årets viktigste 
jurypriser som i år gikk til:
Ildsjelprisen 2010 gikk veldig fortjent til 
Sonja Blom Hagen og Rolf S. Hagen NAF 
Bergen for deres livslange engasjement for 
motorsporten.
 I år gikk den aktives pris til en rallyfører, 
kanskje et av de største talentene Norge har 
fostret, som stå foran en utrolig spennende 
internasjonal sesong i IRS.
NAF Ung Motorsportsutøver 2009 Andreas 
Mikkelsen 20 år NAF Motorsport Asker og 
Bærum

 Tidligre vinnere av NAF Ung Motor-
sportsutøver: Marius Aasen; Marlene 
Engan; Pål Varhaug

Spennende motorsportseminar

Fortjente vinnere med sjekker og pokaler som kommer 
godt med i kommende sesong. Bak fra venstre: leder 
av NAF Motorsport Finn Wollebæk. Foran fra venstre: 
Markus Påverud,  Andreas Mikkelsen, Kevin A. Aabol, 
Martin Heier, Rolf S. Hagen, Sonja Blom Hagen og Kai 
Viggo Brateng.

Vidar snakker om grasrot og at NAF nå har 10 klubber 
passert 90 tusen kroner. Målsettningen for 2010 må 
være å doble det beløpet.

Andreas overekkes prisen av Finn som nå leder NAF 
Motorsport sentralt.

Finn Wollebæk leder av NAF Motorsport åpner årets 
motorsportsseminar på Gardermoen. Har var det samlet 
over 70 deltagere for å diskutere fremtiden. 

Årets utfordring til våre R8 Gordini eiere, 
dere må holde av 2 oktober i år, og alle 
med andre merker er selvfølgelig også 
velkomne.
 
Jeg har i mange år savnet de blå vakre bilene 
i challengeløp i Norge, og nå er det på tide å 
mobilisere til John Unneruds minneløp som 
arrangeres av NAF Øvre Østfold.
  Grunnen til å skrive om dette allerede nå 
er at dere er utrolig vanskelige å lure ut av 
garasjen, og målet må være å få hvertfall 8 
biler til start.
 Her finner dere mer om John: http://www.
bilhistorie.no/index.php?name=/Bilsport/
John_Unnerud.html

 NAF Øvre Østfold vil i 2010 arrangere 
John Unneruds Minneløp. Dette er et Chal-
lenge, og inngår i Scandi Travels Challenge-
cup 2010.
 John Unnerud var den første Spydeberg-
ekspressen. Han tilhørte de fire store på 
1960-tallet, sammen med Arne Ingier, Trond 
Schea og Kjell Gudim.
 Les mer her : http://www.naf.no/NAF-
lokalt/Lokalavdelinger/Lokalavdelingene/
Lokalavdeling-Ovre-Ostfold/John-Unne-
ruds-Minnelop-2010/
  Mangler du kartleser, legg inn en etterlys-
ning her:
http://challengelop.diskusjoner.net/challen-
ge-norge-f9.html-sid=3bb00845d281731b02
52ef87c79cab06

  Om challenge/Challenge for Dummies:
http://kz18954.blogspot.com/2007/10/chal-
lenge-for-dummies.html
  Eller ta kontakt med undertegnede, så skal 
vi se hva vi kan hjelpe til med i challenge-
miljøet.
 
Hilsen/Regards
Vidar Holum, vidar@nafmotorsport.org

FØLG MED I VÅR NYE 
SERIE:
VÅRE BILSPORTDAMER 
GJENNOM TIDENE ...

John Unneruds minneløp
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Klubben har mange flotte bilsportsdamer 
som har hevdet seg både som aktive og 
som funksjonærer skråstrek ildssjeler. 
Dette er damer som har bemerket seg 
toneangivende både nasjonalt og Inter-
nasjonalt. De har deltatt i en lang rekke 
løp fra 60 tallet og fremover til dagens 
WRC. Og rekken av bilmerker og modeller 
er endeløs bare se selv. Vi i redaksjonen 
fikk denne ideen da det blåste som værst 
rundt Anette Sagen

Wenche forteller om sin karriere:

På grunn av fabrikkskontrakten med Lada 
fikk jeg muligheten til å delta mye interna-
sjonalt. Bl.a. to starter i Safari Rally i Kenya 
på slutten av 70-tallet. Har også kjørt Monte 
Carlo-rally to ganger, Akropolis to ganger og 
det britiske RAC-rallyet et 10-talls ganger. 
Høydepunktet resultatmessig var kanskje 
seieren i fabrikksklassen i RAC-rally, hvor 
Lada vant foran Toyota og Ford. Hyggelig 
var også klasseseirene i svenske Bergslags-
rally og Rally Baltic. Kjørte også ganske 
mye baneløp, bakkeløp og rallycross i en 
periode.
 Biler Wenche har deltatt med:
Startet første gang med en Hillman Imp, 
deretter Saab, Moskvitch og til slutt Lada.
 Kjørte mitt første PO-løp bare et par uker 
etter at jeg fylte 18 år, vinteren 1965. De 
første årene ble det mest PO-løp. Mitt første 
rally kjørte jeg på slutten av 60-tallet. Første 
gang i Monte Carlo var i 1971.
 Er i dag selvstendig næringsdrivende.

Wenches forbilde: 
Kan egentlig ikke huske at jeg hadde noen 
spesielle forbilder, men jeg husker at jeg så 
litt opp til Per Eklund. Han kjørte jo Saab, 
som jeg også begynte med, og han var en 
ordentlig og hyggelig fyr.

Safari
Safari-rally var både morsomt og en stor 
opplevelse. Det var helt forskjellig fra alt an-
net jeg hadde opplevd. Vi trente i flere uker 
på forhånd, og ble ikke så rent lite overrasket 
da det dukket opp en flokk med røde elefan-
ter ute i bushen. Den røde sanden satte seg 
ikke bare på elefantene, jeg husker vi måtte 

bare kaste klærne våre. Det var ikke mulig å 
få vasket dem rene. Vi startet to ganger, kom 
ikke til mål noen av dem, men minnene er 

Wenche Knudtzen

mange og gode.

Stjerner du har møtt:
Miljøet var jo ganske tett den gangen, alle 
kjente alle, og det var ikke så mye nykker 
selv blant de som var de store stjernene. Har 
møtt de fleste av dem, og vi ble tatt godt 
imot.
 Wenche hadde medlemsnummer 002 i JR 

KNUDTZEN, WENCHE
Nr. 20 PO Cupen 1967
Nr. 1 KNA Asker og Bærum PO-IV 1968
Nr. 34 Høstløpet NAF Oslo 1968
Nr. 3 Finnskog Høst 1968 Saab
Nr. 8 Midnattsløpet 1968 Saab
Nr. 14kl KNA Vinterrally 1969 Saab
Nr. 3 NAF’s Vårløp 1970 Saab
Nr. 3 Langleiken 1970 Saab
Nr. 5 NAF's Vårløp 1971
Nr. 4 Fredrikstenløpet 1972 Moskwitch
Nr. 2 Mjøsløpet 1972 Moskwitch
Nr. 13 Fredrikstadløpet 1972 Moskwitch
Nr. 1 Gjøkvalsen 1972 Moskwitch
Nr. 44 Rally Baltic 1972 Moskwitch
Nr. 8 PO Gjøvik 1972 Moskwitch
Nr. 3 NAF’s Vårløp 1972 Moskwitch
Nr. 3 Drammensløpet 1972 Moskwitch
Nr. 5 KNA Halden 1973 Moskwitch
Nr. 1kl Rally Baltic 1973 Moskwitch
Nr. 8kl Bergslagsrally 1975 Lada 1500 S
Nr. 10 Snøfreser’n 1976 Lada
Nr. 11 Stifinner’n 1976 Lada
Nr. 4kl Minirally Forshaga 1976 Lada
Nr. 19G Minirally Vänersborg 1976 Lada
Nr. 2kl RAC Rally 1976 Lada
Nr. 56 RAC Rally 1977
Nr. 10kl Bergslagsrally 1979 Lada
Nr. 2kl OLW Trofeen 1980
Nr. 5kl Forshagarundan 1980 Lada 1500 S
Nr. 8 Ladies in Actioserien 1980
Nr. 45 RAC Rally 1981 Lada 1600
Nr. 4kl Säffle Specialen 1981
Nr. 3kl RAC Rally 1982 Lada
Nr. 10 Bergslagsrally 1983 Lada
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Randi Tangeland
Randi har en en imponerende både 
nasjonal og internasjonal merittlsite 
gennom over 20 år som aktiv. De 
siste årene har Randi sammen med 
Birger blitt en av våre funksjonærklip-
per som er veldig gode å ha enten 
det er VM eller Challengeløp som skal 
arrangeres.

TANGELAND, RANDI 
Nr. 10 PO Cupen 1970 
Nr. 20 Vårspretten 1970 
Nr. 12 Langleiken 1970 Fiat 
Nr. 2kl Rally Bærum 1971 Fiat 
Nr. 1kl Rally Finnskog Vinter 1971 Fiat 
Nr. 6 NAF's Vårløp 1971 
Nr. 15G Rally Norge 1971 Fiat 
Nr. 4kl Rally Gjøvik 1972 Fiat 
Nr. 8 Festningsløpet 1972 Fiat 127 
Nr. 2 PO Cupen 1972 
Nr. 1 Bakke Larvik 1972 Fiat 
Nr. 8 Bakke Hokksund 1972 Fiat 
Nr. 2 bakke Norefjell 1972 Fiat 
Nr. 1kl Snøsvängen 1973 Fiat 
Nr. 9 Isbane Gjøvik 1973 Fiat 
Nr. 14 Dan Block Rally 1973 
Nr. 3kl Spesialløp Sandefjord 1975 Fiat 
Nr. 6kl Minirally Forshaga 1976 Fiat 
Nr. 34 Hunsrück Rally 1977 Opel 
Nr. 35 Rally Hünsrück 1978 Opel Kadett GTE 
Nr. 14 Rally Hessen 1979 Opel Kadett GTE 
Nr. 2G Limburgia Rally 1979 Opel Kadett GTE 
Nr. 1 West Euro Rally Cup 1979 
Nr. 7G Rally Snøfreser’ 1980 
Nr. 1kl Rally Nordmarksnatta 1980 Opel Kadett GTE Nr. 18 Rally Lucien Bianchi 1980 Opel Kadett GTE Nr. 2kl Åmålsspecialen 1980 Opel Kadett GTE 
Nr. 1kl Dalbyrunden 1980 Opel Kadett GTE 
Nr. 6 Ladies in Action serien 1980 
Nr. 33 Drei Städte Rally 1982 Talbot Lotus 
Nr. 11kl Rally Glomma 1986 Opel Corsa 
Nr. 12kl Rally Snøfresern 1987 Opel 
Nr. 2kl Rally Neglespretten 1991 Opel Corsa

Fiat 128 Coupe i RAC rally RAC rally, ss25 med Kåre.

Rally i Italia 1985, Alfa Romeo Se avisutklipp side 15.
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Mitt første rally 
som funksjonær og 
"medeier-på-bil", var 
i Østfoldrally 1991. 
Da debuterte jeg som 
ass.løpssekretær, og 
holdt orden på kaker 
til komitèmøter og 
ymse referater. 
 Husker at 

jeg løpsdagen hadde sekreteriat i kjelleren 
på Magnus Gjestegård, sammen med Radio 
Øst, og at jeg fikk overtalt dem til å intervjue 
startnr.212 i nasjonal….min eks.mann Geir 
Harald Olsen og kompisen Thomas Hagen i 
vår nybygde Volvo 240…..jeg var jo så stolt 
at jeg kunne sprekke, men Geir derimot var 
så nervøs at han så vidt klarte å stamme frem 
" - vi får kjøre det reimer og tøyler kan holde" 
samtidig som han "drepte meg på stedet" med 
blikket sitt, der han sto med boka klar til start.  
Det var vel ikke akkurat nærradioen han 
ønsket å bruke konsentrasjon på akkurat da, 
men med den kjærringa hadde han ikke noe 
valg. 
 Jeg fulgte selvfølgelig både utregnere og 
radiosendingen tett den dagen, og ekvipasjen 
"min" kom seg trygt i mål. 
 Når jeg skriver ekvipasjen, så var Geir og 
Thomas en del av et veldig godt arrangert 
amatørteam på tre biler….både bilene og ser-
vicebilen var lakkert likt, og vakte oppsikt der 
de kom. Jeg hadde selvfølgelig egen kjele-
dress i akkurat samme farger, med "Svinndal 
Rally Team" på ryggen…trenger jeg si mer?
 Har siden dette vært med i komiteen til 
Østfoldrally mange ganger, og jeg har også 
vært utlånt til Rally Finnskog ved et par 
anledninger. Den siste gangen husker jeg at 
jeg reiste oppover til Kongsvinger rett etter 
jobb onsdag ettermiddag, sov på en madrass  
bak et skjermbrett på gulvet i sekreteriatet, 
sjekket inn de som kom sammen med lokale 
jenter, skrev referat for den nasjonale delen 
av Rally Finnskog, sov innmari lite og kjørte 
til Svinndal igjen "i halvsvime" sent sent 
lørdag kveld/natt.  
 Det ble et lite opphold for meg i perioden 
2001 / 2006, men etter at jeg tok kontakt med 
løpsleder og gammel kjenning fra Østfol-
drally, Håkon Krogh i Rally Trøgstad, var jeg 
tilbake i "manesjen" igjen for NMK Trøgstad 
fra september-06 til september-08….fungerte 
både som løpssekretær og deltagerkontakt på 
Rally Trøgstad, løpssekretær på NM i Bakke-
løp i Trøgstad og som "den svarte stakken" på 
Momarken under bilcross/rallycross-stevner.  
 Etter Rally Trøgstad-08 ble kontakten med 
komiteen i NMK Trøgstad litt borte, og jeg 
tok kontakt med NAF motorsport Asker og 
Bærum for å høre om de trengte en avdanka 
funksjonær som mer eller mindre i tillegg var 
profesjonell tilskuer. Og, det hadde de!   Jeg 
ble tatt veldig godt i mot av alle sammen, og 
har vært med rundt når det har passet. Står 
velvillig opp kl. 0330 for å rekke oppmøte i 
Hamar kl. 0700 en lørdag, jeg :)
 Under Rally Norway 2009 reiste jeg via 
Bjerke til Brandval om natten, og sammen 
med min eldste datter, sov vi tre timer i bilen 
før oppmøte for funksjonærer kl. 0400.  El-
ler, sov og sov….det var -35 grader når vi 
parkerte, folk satt samlet i en grillhytte mer 
eller mindre edruelige og vi ruslet vel egent-

Jeg har vokst opp i en motorsportinteres-
sert familie, med en far og onkel som aktive 
utøvere i flere motorsportsgrener. Jeg elsker 
fart og spenning. 
 Min første crosskart fikk jeg når jeg var 
tretten år. Jeg kjørte i 125ccm-klassen frem 
til jeg fylte seksten, da gikk jeg opp til 
250ccm-klassen. Som eneste jente var det 
morsomt å konkurrere mot guttene. Det å 
kjøre crosskart er ”helt rått”, fartsfølelsen 
er helt enorm. Det er fint å se at det er flere 
jenter som har begynt i denne form for mot-
orsport.
 Da jeg fikk en forespørsel om å være kart-
leser i Numedalsrallyet 2009, var jeg ikke 
sen om å takke ja. Som debutanter kjørte vi 
inn til en fin tredjeplass, i Trond Lyseng sin 
Nissan Almera. 
 Den morsomste rallyopplevelsen så langt, 
må være når Teodor Gjerde stod uten kartle-
ser dagen før rally Hokksund. Da ble jeg rett 
og slett ”hentet” inn i hans Subaru Impreza. 
Det var et morsomt og lærerikt rally, hvor 
farten var mye større enn det jeg hadde 
erfaring med fra tidligere løp. Jeg satser på 
å være kartleser i flere løp når tiden strekker 
bedre til etter endt utdannelse.
 Nå tilbringer jeg det meste av tiden min 
i en Boeing 737-800, hvor jeg jobber som 
flyvertinne. Jeg tar utdannelse innen reiseliv 

hos Norwegian Air Shuttle. Ved en innflyg-
ning til Tromsø, satt jeg i cockpit og leste 
”noter” for kapteinen mellom skyene; ingen 
krøn og krappe svinger, men 200m til turbu-
lens…
 Etter et opphold fra crosskart i noen år, 
skal jeg i sommer låne pappa sin crosskart 
noen løp i Norge. Jeg gleder meg stort, da 
jeg for første gang skal stille i 650ccm-
klassen. Kanskje jeg møter Petter Solberg 
på startstreken, det hadde vært litt av en 
utfordring…..
 Forbildet; Jeg ”digger” Henning Solberg, 
han er en fin person.
 Fremtidsplaner/drømmer; Hoppe i fall-
skjerm, ønsker å utdanne meg som pilot, 
kjøre rally 

Marianne Jørgensen Christina Iversen

Elisabeth Roschberg

fra v. Herman Tank-Nielsen og Christina Iversen, Rally 
Sørland 2010

Christina Iversen født 21.05.89, på Ringerike

Om interessen for motorsport.
Jeg har vel muligens hatt interessen i ge-
nene, for da jeg i 1970 spurte min mor, godt 
oppdratt datter, om det var OK at jeg satt på 
med Erik Aaby som kartleser i et mini-rally, 
var svaret: "Jeg kan vel ikke nekte deg, din 
far har jo også vært kartleser noen ganger."  
Interessen ble vekket i 1969.  Mannen til 
en god venninne bygde seg banebil og var 
venn av Valter Jensen, så det ble en del 
bilprat i gjengen og jeg ble bitt av basillen!  
Etter hvert traff jeg Erik Aaby og var med 
servicebilen hans rundt om kring på løp 
både innen- og utenlands.  Særlig aktiv har 
jeg vel ikke vært som kjører eller kartleser.  
Det ble et par løp med Erik, ett brudt og ett 
med premie.  Det ble ett løp med Wenche 
Knudzen i Saab, der vi taka og ett med 
Kasper (Trond Kaspersen) i NSU der vi 
også taka.  Begge takingene var litt "rare":  
Med Wenche forsvant vi over brøytekanten 
og fikk brøyta på den ene siden og et tre på 
den andre siden av bilen, m.a.o. ikke mulig 
å åpne dørene, alle ruter var hele og Wenche 
hadde ikke lyst til å knuse frontruten, så da 
det kom en publikummer, fikk vi han til å 

Fortsetter side 16 Fortsetter side 16
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Tove Mette 
Abrahamsen

Wenche Nafstad
FRU VOLVO ORIGINAL

Jeg hører nok mer innunder utøver enn funk-
sjonær. Har bare vært funksjonær en gang på 
Bilbyen Vest, men andre verv har hun også 
hatt, det kommer vi tilbake til.
 Biler du har deltatt med: VW Golf MKII. 
Kartleser for min mann Frode Abrahamsen
 Når deltok du første gang:  Aurskog-Hø-
land Rally 2003
 Yrke: Grafisk designer
 Fremtidsplaner eller drømmer: Nå som vi 
har fått barna våre, er drømmene forflyttet 
over på de.. De er veldig opptatt av rally 
og annen motorsport, så vi skal gjøre det vi 
kan for at de skal få sine interesser ivaretatt. 
Motorsport er en sunn interesse, og gøy for 
hele familien 
En morsom historie: 
 - Marco Märtin vant sitt første VM løp 
den dagen vi hentet vår hund i 2003. Den 
fikk derfor navnet Marco 
Stjerner du har møtt: 
 Rallycross: Martin Schanche, Ludvig 
Hunsbedt, Kenneth Hansen, Eivind Oppland
 Rally: Petter Solberg på Bilsportsgallaen 
2003,  Sebastian Loeb og Henning Solberg 
på Rally Norway i 2007 
 Tone Mette fortsetter.
 Kommer fra en motorinteressert familie, og 
har vokst opp med en pappa som kjørte Speed-
way i mange år. Han var faktisk Norgesmester 
i 1974 og 1975. Har også mange år vært med 
da EM i Rallycross ble arrangert på Lyngås. 
Har ved tre anledninger vært premieutdeler i 
bunad på Lyngås. Etter jeg møtte Frode, ble 
det mer og mer rally.. Ble medlem i klubben 
i 2003, og styremedlem 2004-2006. Webre-
daktør 2004-2007. Nå bor vi i Stockholm og 
vi har tre barn, Niklas på 5 ½ år, Emma på 
3 år og Henrik som ble født i februar 2010. 
Har eget firma hvor vi arrangerer events og 
utdrikningslag og driver med grafisk design. 
Her i Sverige er det mye mer interesse for 
motorsport enn hjemme i Norge, og det passer 
bra for en motorsportsfamilie som oss.

En blid Tove Mette Abrahamsen  som co-driver  med 
Frode bak rattet. Foto: Privat

Wenche åpner forsiktig, eg er nok ingen 
legende. Kjørte ikke fort, men deltok og 
hadde det utrolig morsomt. Det var jo slik 
i Sverige at alle var velkomne, også vi som 
kjørte sakte. 
 Det var et utrolig godt miljø og vi fikk 
venner for livet. Når vi ikke overnattet på 
OK i Karlstad, så overnattet vi hos Lars Erik 
Torph og Tina Törner i Säffle. Etter hvert ble 
kontaktnettet større. Kalle Grundel, Bengt 
Thorsell, brødrene Walfridsson, Hans Brink 
fra Danmark og mange andre.
 For en tid. Skulle gjerne hatt tilbake den.
 Tok også en tur til Rally Skoda i Tsjek-
koslovakia. Ble utrolig populær der som 
dame som kjørte rally. Gikk ikke fort der 
heller, men deltok og fikk en uforglemmelig 
opplevelse.
 Ladies in Aktion var en serie som Ingvar 
Axselsson lagde. Tror han kjøpte premiene 
selv. Det var han som laget Wärmlandske 
Rallyserien også. Han var handicapet og aldri 
ute av bilen. Han satt som oftest utenfor mål, 
i sin gamle Volvo 145. Så gikk vi alle bort og 
pratet med ham. Han skrev også fast all mot-
orsport i Wärmlandstidningen. Det var også 
han som startet og drev nettsiden Motorsport 
i Värmland helt frem til han døde.
 Opplevelser er jeg rik på, utrolig nok har 
jeg mange premier også (sikkert fordi jeg var 
C-fører med "værst" bil og alene i klassen), 
forteller hun smilende.
 Det har kanskje vært enda mere opplevel-
ser etter at jeg sluttet å kjøre. Da jeg startet 
opp Volvo Original i Norge. Det har jeg 
drevet i 17 år nå. Her har jeg også truffet 
mange typer mennesker, ikke bare i Norge 
men også i Sverige, Tyskland, Danmark, 
Nederland, Frankrike og Østerike hvor 
serien Volvo Original Nordic West Euro Cup 
har kjørt.
 Wenche kan også skryte av å være første 
kvinnelige deltager i bilcross, i Norges første 
bilcross på Hakavika.
Kjørte ikke fort der heller forteller hun. Tror 
Stein Svendsen og jeg delte bil der.

Sluttresultat LADIES IN ACTION 1980:
1. Titti Jern-Andersson, Opel Kadett, 145,  2. 
Margareta Christensson, Saab V4, 122,5,  3. 
Carina Grahn, Opel Ascona, 110,  4. Wenche 
Nafstad, Volvo 142,  105,5,  5. Maj Arvidsson, 
Saab V4, 98,  6. Randi Tangeland, Opel GTE, 
82,  7. Yvonne Hultgren, Volvo Amazon, 75,  8. 
Wenche Knudtzen, Lada, 43, 9. Carina Olsson, 
Opel Ascona, 30,  9. Åsa Sneen, Volvo 142, 
30,  11. Ann Hultgren, VW T1, 25,  12. Monica 
Lundqvist, Saab V4, 22, 13. Eeva Juntunen, 
Ford Escort, 22,  14. Eva-Lena Dahlgren, Volvo 
Amazon, 19,  15. Thone Braathen, Opel GTE 
18,  16. Ing-Marie Heed, Volvo PV, 17, 
17. Ewy Falk, Saab V4, 16,  18. Rigmor von 
Mecklenburg, Saab V4, 13.

WENCHE NAFSTAD
Nr. 2kl Olof Tretäljerundan 1980 Honda Civic 
Nr. 6kl Arvika Natta 1980 
Nr. 1kl Munkrundan 1980 Honda Civic 
Nr. 2kl Julirundan 1980 Honda Civic 
Nr. 5kl OLW Trofeen 1980 
Nr. 22G Rally Snøfreser’n 1980 Volvo 142 
Nr. 9kl Finnskogvalsen 1980 Volvo 142 
Nr. 4kl Killingen 1980 Volvo 142 
Nr. 2kl Vildmarksnatta 1980 Volvo 142 
Nr. 1kl Dalbyrunden 1980 Volvo 142 
Nr. 2kl Forshagarundan 1980 Volvo 142 
Nr. 4kl Uddeholmsrundan 1980 Volvo 142 
Nr. 1kl Klarälvskniksen 1980 Volvo 142 
Nr. 5kl Åmålsspecialen 1980 Volvo 142 
Nr. 4 Ladies in action serien 1980 
Nr. 20 Bilslalåm Is Ballerud 1981 
Nr. 1kl Nordmarksnatta 1981 Volvo 142 
Nr. 1kl Uddeholmsrundan 1981 Volvo 142 
Nr. 7 Bilslalåm Økern 1981 Volvo 
Nr. 2kl Rallyslalom Kongsvinger 1981 Volvo 142 
Nr. 3kl Säffle Specialen 1981 
Nr. 1kl Ullerudsdansen 1981 Volvo 142 
Nr. 4kl RS Killingen 1981 Volvo 142 
Nr. 6kl Åmåls spesialen 1981 
Nr. 25kl Rally Neglespretten 1982 Volvo 
Nr. 6kl Billingerundan 1982 Volvo 343 
Nr. 2kl Olof Trätäljerundan 1982 Volvo 343 
Nr. 5kl Solrundan 1982 Volvo 343

Wenche med egen bensinstasjon og teamets flott dekorerte biler i bakgrunnen.

Mange kjente ansikter her, og midtpunket i JR. jakka 
Thone Braathen.  Her fra Mintex rally på slutten av 70 
tallet. Red. Har også et annet minne av Tone som den 
gode og enerigske løypelegger i Stifinnerkomiteen, det 
var tider det. Som var med på mye mer....

Thone Braathen
Geilo Hotels Pokal 1978

BRÅTHEN, THONE 
Nr. 7 Motorcraftløpet 1978 Opel Kadett GTE 
Nr. 15 Ladies in Action 1980 Opel Kadett GTE
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Litt om dine meritter, hva du har deltatt i 
eller opplevd:
 - Bjerkesprinten 2007 - satt på med beste-
far Ingar Engan
 - Rally Hokksund 2010 - debuterte som 
kartleser med onkel Kjetil Engan som sjåfør
Biler du har deltatt med:
 - Ford Cortina 1500
 - Peugeot 306
Når deltok du første gang: 
 -Bjerkesprinten 27. okt 07
Yrke:
- barne og ungdomsarbeider i Aktivitets-
skole og fritidsklubb for barn og unge med 
nedsatte funksjonsevner
 Fremtidsplaner eller drømmer:
- jeg drømmer om å komme meg opp og 
fram  innefor rally, men det kommer an på 
om pengene strekker til :)
Forbilde(r):  hele - FAMILIEN :)

Monica – Marlene – 
Veronica ENGAN
Vi begynner med Mamma Monica som 
beskjedent forteller : jeg har vel ikke gjort 
så mye mer enn å ha sittet på med Roar 
Knutsen noen løp etter at Kjetil og jeg kjørte 
sammen, vært med i K-bil noen løp. Står jo 
mest på sidelinja selvom jeg har lisens for 
rally og racing, + K-bil.......

 

Manager Monica er også Sportsnytts første 
eksterne redaksjonsmedlem i særklasse med 
rallyverden som virkefelt, alltid positivt til-
stede med mobilkamera eller eller foto-apparat 
og kontakt med hjemlandet noe Erik og Vidar 
i redaksjonen er utrolig glade for. Klem kom-
mer pr. papir her
 Veronica har kjørt med Eivind 2007 
NM-rundene 2007, pluss seier NM runde 
Hedemark 2008 grN , Gr N i VM- rundene 
Rally Sweden,07 Rally Norway07 , Rally 

Portugal07 , Fra mai 2007 Kenneth Johnsrud 
i Peugeot Cup, 2008 NM rundene Mitsubitchi 
N4, 2005 Østfoldrally seier gr N. NM 2006 og 
Prøve VM- Rally Norway 2006. 2009 Bernt 
Kollevold N4, NM , Rally Norway og Rally 
Spania i 2009. Mads Østberg i 6 plass WRC 
Sardinia 2009. Sammen med Marlene i Rally 
Oslo-Stavanger som de vant. 2010 sammen 
med Anders Grøndal, NM-runder i WRC bilen 
og Rally Sweden Gruppe N. - Seier i Sigdal 
og Montain Rally, nr 2 Numedalen nr 3 rally 
Sørlandet. Nr 2 i rally Sweden gr N. De kjører 
i WRC bilen her hjemme, og kjøre Gruppe N 
i VM-rundene. Målet er forsatt og bli proff 
kartleser. Veronica ble klubbmester i 2009.

 Marlene har de siste sesongene kjørt i 
Top Driver Fiesta Cup sammen med Anders 
Wangen. De kjører NM-rundene og de løpene 
som teller i Club Mestersterskapene og i tillegg 
de løpene som også teller i Fiesta Cupen i 
Norge og Sverige. Bl.a kjørte de Rally Sweden 
med gode resultater. Målet er å bli best mulig 
sjafør, vinne løp. Beste plassering nr 3 i klasse 
11 rally Hedemarken 2008 med Peugeot 306. 
Fiesta; Beste plassering i N3 er 4 plassen i 
Rally Sørlandet 2010 Målene er også å få til 
start i flere VM-runder i årene som kommer. 
2009 Startet Marlene og Veronica i Rally 
Oslo-Stavanger som de vant. Marlene som 
kartleser er lagt på is, det er Marlene som best 
mulig utvikling som sjafør som er målsettingen 
for fremtiden. Kjøre mest mulig løp og vinne. 
Marlene og Anders forsetter sammen som 
to-spann i Fiesta`n, samarbeidet dem i mellom 
funger helt topp. Jentebil er lagt på is så lenge. 
 Kjetil og jeg startet første løp i Rally Hade-
land i 1991. Vi ble nr 2 i klubbmesterskapet 
i 1995. Beste plassering jeg og Kjetil hadde 
var i 1996 nr 2 totalt med Opel Corsa i Rally 
Larvik. første asfalt-løpet de arrangerte. Birger 
Gundersen vant. Lasse Boberg ble nr 3 med 
Opel Corsa. Jeg kjørte siste løp med Kjetil i 
2006, rally Sørlandet i 306`n. Har etter det star-

tet med Roar Knutsen i 3 løp. 2006 Trøgstad 
med Subaru Cup bilen grN ble brutt løp pga 
en luftslange som manglet. ble bensinforgiftet, 
Første gang og eneste gang jeg har kastet opp 
i bil, og 2 løp i rally Hedemarken. 1 løp i 2006 
Gr N og 2009 i N3 m Peugeot 306`n som vi 
har solgt til familien Nilsen, og enda en jente 
fra Engan-grenen som har et mål om bli sjafør 
i rally. Kjetil og jeg har ingen planer om å 
parkere oss selv totalt. Er det noen som vil ha 
med gamlemor (føler meg ikke gammel) i en 
bil så stiller jeg =) Har forsatt lisens for rally, 
baneracing og K-bil. Har ikke lyst til å parkere 
helt enda. Så lenge Marlene og Veronica satster 
med de målene de har for fremtiden i Rally så 
står Kjetil og jeg litt på sidelinja, for å følge 
opp jentene, Kjetil som mekaniker og jeg som 
altmuligmann. Greit å ha noe å gjøre så jeg ikke 
går å bare sparker i grusen. Neste år så blir det 
å kjøre service for svigefar og Kjetil i Rally 
Monte Carlo Historique 2011. (80 år + 50 år)

Kim Alexandra 
Staff

Kim forteller til Sportsnytt: Jeg har deltatt i 
konkuranse sport hele livet deriblant ballett, 
turn, seiling og fotball. Men den største de-
len av oppveksten min gikk med i Rytmisk 
Gymnastikk og lag turn. Jeg har seks NM 
medaljer i Euroteam (lagturn).
 Biler du har deltatt med: Subaru Impreza 
gruppe N, Ford Focus WRC, Peugeot 306 C 3.
  Når deltok du første gang: Første gang jeg 
deltok var Numedals Rally som 15 åring i 
2002.
 Per dags dato studerer jeg Fine Arts og 
Business ved University of San Francisco.

Merethe Engan 
Nilsen

Kim i codriverstolen hos far Einar.

Merethe og mentor Kjetil med startnr 71 på bilen på 
Hokksund.

Men Monica er ikke alltid på sidelinja, her til høyre i rød 
kjøredress sammen med resten av familien og Tommy 
Holt på Bjerke i 2007.

Veronica og Mads er i flyttemodus i tillegg til kjøring og 
jobb. Bygger hus og selger leiligheten i disse dager. Mar-
lene har vært veldig opptatt med jobben den siste tiden 
og planlegger mediastudier i Irland til høsten. 

Marlene og Anders i Rally Sweden her på superspesialen 
i Karlstad

 Veronica og Anders i kulda etter første NM seier i Sigdal 
2010

Familien Engan på SS i Rally Hokksund
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PETTER STENSENG 5 5 10
VIDAR SOMMER 5 5 10
WILLUM KJESERUD 5 5 10
VIDAR HOLUM 5  5
PER MARTIN STENSENG 5 5 10
EINAR KORNELIUSSEN 5  5
BIRGER TANGELAND   0
RANDI TANGELAND   0
ANNE GRETHE W. JOHNSEN 5 5 10
JAN-INGE DAGESTAD 5 5 10
MARIA TAJE 5 5 10
MORTEN TAJE 5 5 10
PER ARNT NILSSEN 5 5 10
PAUL HEYERDAHL  5 5
GUSTAV FR. HUSEBY   0
JOHN ERIK NILSEN 5 5 10
PER ODVAR NYBORG 5 5 10
AASMUND KLEVE 5 5 10
ELISABWTH ROSCBERG   0
MARIANNE JØRGENSEN   0
DAG HALVORSEN   0
ERIK TAJE 5  5
RITA TAJE 5 5 10
KAARE PETTERSEN 5 5 10
FINN WOLLEBÆK   0
JAN EYOLF BRUSTAD  5 5
KARSTEN HAANES   0
ODD SAMUELSEN  5 5
PER OLAV BAKKE   0
HANS CHR. BJERKE  5 5
ODDVAR MOLAND  5 5
BERNT KOLLEVOLD   0
KJELL SELVIK  5 5
MORTEN HASSEL   0

SVEIN EIRIK HANSEN   0
ERIK TANDBERG   0
NILS W. SØRENSEN   0
MONTY KARLAN   0
ERIK TANDBERG   0
ANDERS HAKKIM   0
JON GUNNAR KNUTSEN   0
KJELL SKARPNES   0
CHRISTIAN HOLCK   0
TERJE BRAATHEN   0
THONE BRAATHEN   0
PETTER AAS HALVORSEN   0
HÅKON AARDALSBAKKE   0
KENNETH JOHNSEN   0
JAN -KR. NYSTAD   0
PHILIP PÅVERUD   0
STEIN HARDENG  5 5
PETTER FAUSKO 5  5
LARSFAALE   0
TOVE HANSEN   0
SVEIN HANSEN   0
CHRISTIAN HOLUM 5  5
 95 105 200

LØP NR. 1 09 -jan   SIGDALSRALLY
LØP NR. 2 16-jan CHALLENGE VINTER
LØP NR. 3 UTGÅR RALLY FINNSKOG 
LØP NR. 4 01-mai RALLY SØRLAND
LØP NR. 5 05-jun AURSKOG HØLAND
LØP NR. 6 19-jun RALLY TRØGSTAD
LØP NR. 7 25-sep RALLY HEDEMARK 
LØP NR. 8 12-okt CHALLENGE 
STIFINNER'N 

NAVN PÅ DELTAGERE 1.LØP 2.LØP Rekkefølge NAVN PÅ DELTAGERE 1.LØP 2.LØP Rekkefølge

TELLENDE LØP

Resultatservice 1.6.2010

FUNKSJONÆRMESTERSKAPET 2010 

  Sigdal Mountain Finnskog Numedalsrally Sørlandet Aurskog Trøgstad Hedmark Tot
A Mikkelsen, Andreas 90 60 90      240
A Østberg, Mads  40 70 80     190
A Haugerud, Marius 90  70      160
A Kollevold, Bernt 30 20  40 50    140
C Engan. Marlene 10 40  5 50    105
A Fausko, Petter   40 60     100
C Fagerli, Magne 90        90
C Aasen, Marius 5 5  30 40    80
A Hafsengen, Stian  40  30     70
U Karlsen, Ole Martin   30 20     50
C Hakkim, Anders    50     50
C Eriksen, Jens Erik  50       50
C Hakkim, Terje   20 20     40
C Wangen, Anders   40      40
C Pedersen, Bjarne Endal   30      30
A Monty Karland    30     30
B Dahl, Frode   20      20
C Tank-Nielsen, Herman 5 5       10
B Lehre, Øivind 5 5       10
C Tronrud, Nils 5        5

  Sigdal Mountain Finnskog Numedalsrally Sørlandet Aurskog Trøgstad Hedmark Tot
 Engan, Veronica 60 80  50 50    240
 Dahl, Ola 90  70      160
 Andersson, Jonas    70 80    150
 Wangen, Anders 10 40  5 50    105
 Sundsten, Roar 90        90
 Grorud, Espen   20 60     80
 Hallberg, Hans-Martin  40 30      70
 Iversen, Pål 40   20     60
 Bekkevold, Rune   30 20     50
 Antonsen, Terje    50     50
 Neset, Leif A.  50       50
 Westeng, Thomas 20   20     40
 Brenna, Camilla   40      40
 Strandbråten, Knut   20 20     40
 Halvorsen, Espen   30      30
 Kristiansen, Tom      20      20
 Sætheren, Paul Inge 5 5       10
 Lehre, Lasse 5 5       10

KLUBBMESTERSKAP - RALLY - 2. FØRERE  2010

KLUBBMESTERSKAP - RALLY - FØRERE  2010

Erik Sundblad Johansen er en av NAF Motor-
sport Asker og Bærum startraskeste og allsidige 
aktive fra Asker.

I mars pakket han snøscooter og reiste til Lakselv 
for å representere klubben og delta med Top Fuel 
på landslaget i Nordisk Mesterskap i Dragrace.
 Som kjent gikk Nordisk Mesterskap i Dragrace 
med snøscooter av stabelen 6. mars i Lakselv. 
NMF skulle i forbindelse med Nordisk Drag 6. 
mars 2010, stille med tre lag à seks førere (+1 
reserve). De tre lagene stilte  i klassene - Stock 800 
- ProStock - Top Fuel.

300 hk og 165 
kilo, med 
dynamitt 
mellom beina

Jeg er 42 år og bor på Nesbru, har alltid hatt et vold-
somt sug etter det berømte adrenalinkicket og dette 
er vel grunnen til at jeg holder på med sporter som 
inneholder masse hk, mye lyd og store hastigheter, 
jeg begynte med båtrace i en alder av 17 år og gjorde 
det bra, enten veltet jeg,, kjørte i stykker båt,, eller 
vant, så satsingen var det ingen feil på ! så ble det 
rally og begynte å bygge en Escort Mk1 noe som tok 
ca 1 år, og denne kjører jeg fremdeles med og dette 
gir meg masse glede og spenning
 Når det kommer til scooterkjøringen så er dette 
voldsomt ekstremt,, min scooter har en DNE motor 
på 1049cc og dette er en to takter og den yter ca 300 
hk, hele scooterpakken veier 165 kilo så dette er som 
å sitte på en kasse med dynamitt! Akselerasjonen er 
på ca 1 sekund fra stillestående til 100 km. Farten 
etter 201.17 meter er i overkant av 200 kmt. 

Når det gjelder båt så har jeg vunnet en hel del på 
90 tallet .
Scooter: 1 plass nm 2004    
2 plass svensk mesterskap 2005 
1 Plass artic circle superdrag 2005 
2 plass NM 2009 
+ masse enkeltseiere på lokale dragrace rundt i 
Norge.

Rally: 
2008 1 plass Stavanger. 3 plass Flesberg  
2007 Lillehamer 3 plass 
2006: 1 plass Hedmarken, 2 plass Flesberg
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• PCI Bilformidling AS
• Lyseng billakkering
• John Myrvang as
• Team Hønefoss  

Trafikkskole
• Bærum Rørlegger-

bedrift
• Stians Bilglass
• Reklameservice 

Hønefoss
• Betong Øst
• Gundersen Motor-

sport

• Elcon Finans
• Dønn Armert
• Servicemannen 

Nyhus#
• MESTERHUS
• AIRSPED
• KW Service
• BILNorge.no
• Bidne Bil – Subaru 

Hallingdal

Vi hadde fått invitasjon til sponsortreff på 
Ringerike med Marius Aasen lørdag 13 
mars.
 Erik Tandberg og Vidar Holum fra klub-
ben dro til Kihlemoen hvor de hadde rigget 
opp med bane, telt og grilling. 
 Imponerende hva teamet og supporterene 
rundt Marius får til. Her var det brøytet en 

1.4 km rallybane på jordet, crosskart demo 
med Christian sønnen til Pål Iversen.
 Og sponsorkjøring med Trond Lyseng og 
Marius Aasen i Subaru-Cup bilene.
Det var ca. 200 stk var innom sponsortreffet, 
det ble kjøring til langt på kveld, mat og ser-
veri med bilsportsosialt samvær til midnatt.

På besøk på Kilemoen

Christian Iversen, Christian fylte 9 år 16 des. 2009, han skal kjøre en crosskart 85 cm i 2010 sesongen, for de som 
ikke gjetter det er det sønnen til Pål Iversen.

Sponsorer som er med å få til dette even-
tyret og som gjør dette mulig for Marius 
så tidlig i karrieren fortjener også honnør:

Vidar Holum fikk sin kjøretur som et høy-
depunkt for hans del i co-driverstolen hos 
Marius. Utrolig morro, hadde ikke lyst til å 
slippe til nestemann gitt.
 Dette vare en unik mulighet til å oppleve 
et ungt talent knapt 18 som med attac og 
kjørekontroll, motorikk i særklasse gjorde 
dette til en ekstrem opplevelse.
 Godt att ryggen og rompa fikk oppleve 
ordentlige G krefter igjen, adrenalinet fikke 
en tur, jeg vil kjøre mer. Takk Marius.

Marius. Foto: NBF web

Damene til Marius fikk vi også hilse på.

RallyRadioens og Eurosports Per Chr. Håveødegard, fikk 
en kjøretur også. Men om det ble noe film med håndholdt 
kamera er jeg usikker på. 

Richard Svendsen i hvit topplue og briller, har full kontroll 
organiserte som vanlig det meste, fra Subarufiltre til 
Burgere, han er allsidig den karen.Trond og Pål med WRC bilen fra rally GB. 

Vi gratulerer igjen 22 totalt, og nummer to i totalt i N4

Pål forteller litt om planene fremover.
Marius vil nok prøve å få kjørt så mye som 
mulig inklusive flere NM runder, men dette 
hviler vel på det økonomiske, for min del 
har jeg vel kjørt min siste NM runde, nå får 
ungdommen overta, jeg satser i Crosskart 
neste år i 650 og min sønn i 85 cm
 Jeg ønsker Marius lykke til videre i 
Subaru-Cupen i år, jeg tror han kan komme 
langt opp på totallisten hvis han gjentar re-
sultatene han fikk i fjor med bilen til Birger, 
og det har jeg stor tro på at han kan klare.

Hilsen Pål Iversen
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Kort info om teamet: 
For de som ikke kjenner AWRT kan jeg 
fortelle at vi er et rallyteam, som deltar på det 
øverste nivå i rally både nasjonalt og interna-
sjonalt. Teamet er eiet av meg og min familie. 
Mads Østberg, som også er medeier, er team-
ets førstefører. Teamet har nært samarbeid 
med den engelske motorsport produsenten, 
Prodrive. Vi har hatt flere andre førere enn 
Mads på laget i utvalgte løp gjennom de siste 
årene, både norske og utenlandske. Den mest 
profilerte vi har jobbet med, og som vi kanskje 
får anledning til å jobbe mer med framover, 
er finske Marcus Grønholm. Marcus og Mads 
kjørte sammen i et felles AWRT/Prodrive 
team i VM i Rally Portugal i fjor. Det samme 
skjedde på motorshowene på Monza og i 
Bologna. Teamet har til sammen 8 WRC biler, 
alle Subaru. 4 av disse benyttes i VM, mens de 

4 andre kun går i 
nasjonale mester-
skap. AWRT har 
egen lisens for test 
og trening, som 
benyttes aktivt til 
utvikling både av 
biler og førere.  
Teamet har et 
nært samarbeid 
med NAF. Både 
Mads og kartleser 
Jonas Andersson 
representerer NAF 
Asker og Bærum 
når de konkur-
rerer.   

 
Tanker om utvikling av internas-
jonal rally på topp nivå:
Vi får mange spørsmål om hva vi tror vil skje 
til neste år når reglene for WRC endres; de 
nåværende bilene går ut, og nye vesentlig rime-
ligere biler kommer inn. Vi deler gjerne våre 
betraktninger med NAF’s medlemmer. 
 Rally er en spektakulær motorsport, hvor 
toppførerne utfører prestasjoner på trange 
”kjerreveier”. Sett utenifra virker prestasjonene 
”umulige”. Tilbakemeldingen fra journalister, 
som har vært med i kartleserstolen, er ofte at 
de føler at de er med i et dataspill, hvor det de 
opplever ikke er virkelig. Sportens spektakulære 
karakter gjør at den er populær, med stor publi-
kumstilstrømning til løp og høye seertall på TV. 
 Over en periode på noen år har mange 
fabrikker trukket sin deltakelse i WRC. Selv 
om det ikke ser ut til å ha svekket publikums 
interesse så langt, så var det bare et spørs-
mål om tid før rammebetingelsene ville ført 

sporten i en negativ retning.  Problemet har 
vært at utviklingskostnadene med nåværende 
WRC biler har vært enorme. Derfor er bare 2 
fabrikker aktivt med i øyeblikket, Citroen og 
Ford. Toyota, Hyundai, Skoda, Mitsubishi og 
Subaru har trukket seg ut i tur og orden. 
  I.f.t. de nye reglene vil utviklingskostna-
dene fordeles over flere bilklasser, med mange 
av de samme tekniske plattformer. Produk-
sjonen vil bli gjennomført med langt større 
volum. Dette vil føre til lavere produksjons-
kost både på biler og deler. Vi forventer at 
innkjøpsprisen på en ny WRC bil vil ligge ca. 
40% under de nåværende, og driftskostnadene 
forventer vi vil bli halvert. Det sier seg selv at 
dette vil føre til høyere aktivitet etter hvert. 
 Vi tror at sporten står foran en kraftig 

utvikling med de nye reglene, flere bilfabrik-
ker vi delta, flere uavhengige team vil finne 
det økonomisk mulig å satse, flere førere vil 
få finansiert sine budsjett. Som en konsekvens 
vil konkurransen bli større, og interessen øke 
ytterligere. Jeg tror vi vil få en oppadgående 
”spiral”, hvor den ene positive effekten trek-
ker den andre med seg i årene framover. Mot-
orkraften på de nye bilene vil gå noe ned, men 
med lettere biler, og andre type differ, vil det 
bli minst like spektakulært å se på. For min 
del tror jeg det vil bli mer spektakulært. Og 
som alltid vil det bare være et tidsspørsmål før 
de nye bilene går fortere enn de gamle.
 Vi får ikke et rush av nye fabrikker som 
kommer med fra 2011. Mitt råtips er at det 
kun kommer en fabrikk i tillegg til Citroen og 
Ford, nemlig BMW, som sammen med Pro-
drive planlegger å lage en WRC bil basert på 
den nye Mini Countryman. Dette prosjektet 
er ikke 100% avklart, men vi har stor tro på at 
det vil skje. AWRT hadde bl.a. besøk fra flere 
topper fra BMW’s markedsavdeling på Rally 
Sweden, hvor alle signaler de ga tilsier at de 
skal med. Men jeg understreker at det ikke 
foreligger en endelig avgjørelse fra BMW sin 
side. 
 Flere fabrikker har mulighet til å komme, 
basert på at de har ferdig utviklede S2000 
biler, som teknisk sett er bygd på samme 
reglement som” nye WRC”. Disse trenger en 
annen motor, 1,6 liter turbo framfor 2 liter su-
gemotor, et mer avansert gir system og noen 
andre karosseripaneler: ”That’s all”, så har de 
en WRC bil. Det er minimum 5 produsenter 
til som har grunnlaget. Men det kreves mer 
enn bare å ha en bil å hevde seg bra i VM, og 
jeg tror derfor ikke at disse kommer i 2011. 
Derimot er ”best guess” fra meg at ytterli-

gere 2 – 3 produsenter kommer i 2012. Bl.a. 
forventer jeg at VW konsernet minst har et 
av sine merker representert da. Personlig tror 
jeg at vi raskt kommer tilbake dit vi var, med 
minimum 5 fabrikker som offisielt er med. 
Muligheten for at det kan bli flere er tilstede.
 
Våre videre planer for Mads og 
teamet:
Mads og teamets veier vil på et tidspunkt 
skilles: Det er et viktig delmål i Mads’ ambi-
sjoner og komme inn i et rent fabrikksteam, 
og derfor er det også viktig for AWRT å bidra 
til at det kan skje. Dette har ligget bak vår 
satsing hele tiden, og vi mener Mads er klar 
og god nok til å ”flytte ut” i 2011. Vi anser at 
muligheten for å få til det er god, men vi er 

på ingen måte sikre. Det er ingen automatikk 
i at Mads og AWRT vil jobbe med samme 
merke, og han kan havne hos en helt annen 
fabrikk enn den AWRT samarbeider med.
 Hvis Mads ikke kommer over i et fa-
brikkssete i 2011, vil AWRT kjøre videre 
med Mads i vårt WRC team.
 Vi har en klar målsetning og strategi om 
å etablere oss med tett samarbeid med en av 
de aktuelle fabrikkene som deltar i WRC i 
2011. Vi ønsker å jobbe med salg og drift av 
rallybiler som en ledende aktør i Norge. Vi 
vil utvikle oss til en markant aktør i de øvrige 
skandinaviske land.  I WRC ønsker vi å stille 
som M2 team, med 2 biler og førere, med eller 
uten Mads, og bli leverandør av kommende fa-
brikksførere til fabrikksteamene. Det er mange 
talenter i Norge og Sverige, og vi vil jobbe 
aktivt med flere enn Mads i tiden som kommer. 
 Vi har allerede startet arbeidet mot prospek-
tive kandidater blant fabrikkene, og vil for-
sterke dette arbeidet i tiden som kommer. Vi 
har knyttet gode kontakter i alle viktige ledd 
hos alle aktuelle kandidater, og føler at vi er 
godt posisjonert til å lykkes med vår strategi. 
 Vi holder NAF medlemmene oppdatert 
med mer info etter hvert.

Moss 14/4-10
Adapta World 
Rally Team
Morten Østberg
 

Adapta World Rally Team 
tenker høyt om framtiden
I denne artikkelen snakker Morten Østberg, som er leder i AWRT, om teamets tanker 
rundt den framtidige utvikling i rally VM - WRC, og om teamets videre planer, både 
tilknyttet Mads Østberg og generelt: 
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1963 RALLY SØRLAND
Rally Sørland ble i etterkant betegnet som en 
storslagen suksess og samtlige deltagere var godt 
fornøyd med arrangementet. 54 biler startet fra kl. 
17.00 lørdag ettermiddag. Løpets lengde var på 470 
km og omfattet 27 kontrollposter, i en løype som 
gikk praktisk talt over hele Vest-Agder. Ruten gikk fra 
Kristiansand til Øvrebø, Eiken, Fjotland og Kvinlåg. 
Derfra gikk det sydover til Flekkefjord, Lyngdal, Lista, 
Lindesnes, Vigeland, Audne, Mandalen til mål på KAK-
hytta på Finsland, dit deltagerne kom rundt kl. 04.00 til 
full frokostservering.
 Løpsleder var Tor Ruud, som sa seg imponert over 
de beste deltagernes ferdigheter, da løpet hadde 
mange vanskelige veiforhold. Rundt midnatt var det 
mat- og bensinpause i Vanse på Lista. Arne Ingier/Finn 
R. Jacobsen’s seier var aldri truet. Ingier uttalte etter 
løpet at veiene var vanskelige da de var smale og på 
den ene siden var det fjellvegg og på den andre stab-
besteiner, og de kom borti to av disse.
 Løpet ble avsluttet med en gedigen bankett på Ernst 
Hotell i Kristiansand.
 Klasse A: 1). Arne Ingier/Finn R. Jacobsen – Saab 
Sport, 2). Trond Schea/Aage Bræin – Ford Cortina, 
3). Leif Vold Johansen/Jon Ulleberg – DKW, 4). Hans 
Ingier/Ragnar Nitschke – Skoda, 5). Hermod Spiten/R. 
Syvertsen – Volvo, 6). Knut Martiniussen/Helge Westby 
– VW.
 Klasse B: Lars Usterud Svendsen/John Eric Karlan 
– Vauxhall, 2). G. Clausen Jr./P.S. Krosby – Saab, 3). 
Helge Gumpen/M. Gumpen – VW, 4). Reidar Paulsen/
Carl Knudtzen – Sunbeam, 5). Alf Bringsaker/Tore Borg 
Norén – Opel, 6). Harald Gjømle/S.O. Løken – Volvo.
 Klasse C: 1). Sverre Hansen/Tore Bjerke – Skoda, 
2). Arnfinn Mesel/W. Haaversen – Simca, 3). Eyvind 
Wang/H.G. Wang – Peugeot, 4). O. Krüger/T.A. 
Grundekjønn – Volvo, 5). B.H. Andersen/R. Aslaksen – 
Ford Anglia, 6). Leif Jacobsen/F.H. Gunvaldsen – Opel 
Kadett          

1962 RALLYE MONTE CARLO:
Tilkjøringen ble karakterisert for å være nesten litt for 
lett, med ganske enkle værforhold.
 Deltagere med startnumre over 200 ble rammet av 
kraftig snøfall etter Chambery. 
 Den norske servicebussen med ekstra dekk hadde 
problemer med å komme fram til Monte carlo, noe 
som medførte at de norske deltagerne hadde dårlige 
dekk, og heller ikke fikk skiftet tøy.
 252 biler kom fram til Monaco og av de 88 som 
startet fra Oslo nådde 66 Monte Carlo. Fra Athen var 
det 10 av 15, Lisboa 4 av 6, Glasgow 54 av 65, Paris 
68 av 79, Frankfurt alle 14, Monte Carlo 31 av 34 og 
fra Warszawa 5 av 12. 
 Løpsleder Louis Chiron ga uttrykk for at det store 
antallet biler som kom fram til Monaco var et utslag av 
at løpet hadde vært for lett, så han ønsket seg mer is 
og snø.
 120 lag fikk kjøre den avsluttende prøven på Grand 
Prix banen hvorav åtte norske. Vinneren av denne 
prøven ble Lyndon Sims i en Aston Martin med et snitt 
på 91,3 km/t.
 Dette årets løp var ikke preget av de merkelige 
utregningsregler som året før. Handikappregelen var 
beholdt, men betydelig moderert slik at man hadde 
kuttet ut bilens vekt og bare tatt hensyn til motor-
volumet. Det innebar at biler i gruppe 2 skulle kjøre 3 
% hurtigere enn biler i gruppe 1. I tillegg skulle biler 
i gruppe 3 og GT biler kjøre 6 % raskere enn gruppe 
1. Det ble hevdet at det ”gamle” systemet favoriserte 

franske biler og for å bevise at de nye reglene var 
bedre ble det tatt fram at beste Panhard, som vant i 
1961, ble nummer 47 i 1962. Citroen som vant i 1959 
ble nr. 7 og Renault som vant i 1958 kom inn på 31. 
plass. Det var imidlertid stor stemning for en total 
fjerning av hele handikappsystemet. 
 ARMIN SKOTVEDT/CARSTEN JOHANSSON (280): 
Brøt før Monte Carlo.
 ARNE INGIER/ROLF PRYDZ (302): Blide og fornøyde 
etter ankomst Monte Carlo, men var ikke helt fornøyd 
med motoren. Ga også uttrykk for at hastigheten 
kanskje var satt litt høyt, da veiene var både glatte og 
stygge.
 ARVE ANDERSEN/ULRICH MØLLER HALVORSEN: 
Rammet av kraftig snøfall etter Chambery. Tapte rundt 
tre minutter da han stoppet for å se om han kunne 
hjelpe til etter Unneruds uhell. Ble beste norske lag i 
løpet, og også beste nordmann på Grand Prix banen 
med en 60. plass.
 EDWARD GJØLBERG/CARL F. KARLAN: Nr. 59 før 
baneprøven i Monaco. På denne ble de femte beste 
norske lag.
 FRIDTJOF GRANLI/WALTER SCHJØLBERG (Ford 
Anglia): Kom i fin form fram til Monte Carlo. Pådro seg 
deretter 1200 straffepoeng.
 GRETA MOLANDER/MONICA KJERSTADIUS: Pådro 
seg 780 straffeprikker.
 HANS INGIER/LARS ASKERSRUD (271): Påkjørt mens 
man sto på kontroll i Monte Carlo. Slått av Erik Carls-
son med 7 minutter fra Chambery til Saint Laurent 
du Pont. Lå som nr. 63 før baneprøven i Monaco. Lars 
Askersrud kjørte bilen på den avsluttende etappen på 
GP-banen. Man manglet imidlertid bremser på ene 
bakhjulet så man måtte ta det litt med ro, men ble 
tredje beste norske lag.
 JAN MARTINSEN/FINN R JACOBSEN (Skoda): Hadde 
heller ingen større problemer på veien ned til Monte 
Carlo, og syntes at turen hadde vært ”lett”. Nr. 62 før 
baneprøven i Monaco, der han ble nr 6 blant de norske 
lagene. 
 JAN NIELSEN/WALTER WOLLAN: Debutanter. Uten 
prikker fram til Chambery, men pådro seg litt på etap-
pene ned mot Monte Carlo. 
 JENS JARL JERNES/SOLEM: Lå på 57. plass før 
baneprøven i Monaco. På denne ble de nest beste 
norske lag.
 JOHN UNNERUD/TORD ULLEBERG (Citroen): Var 
prikkfrie fram til Chambery og lå an til en topplas-
sering da en kul i veien sendte bilen opp en skråning 
og ut på veien igjen og ned en skråning. Unnerud ble 
slengt ut, mens Unneberg fulgte med 40-50 meter 
nedover en skråning. Unnerud kløyva overleppa, og 
brakk et bein i skulderen. Ulleberg fikk sydd flere sår 
på venstre bein. Begge to ble kjørt til Saint Roche 
sykehuset i Nice. Bilen ble skrot, og både tak og dører 
var revet av. Hastigheten ble anslått til 160-170 km/t. 
Denne hendelsen la naturlig nok en viss demper på de 
andre norske deltagerne.
 KJELL GUDIM/STEN STENSRUD: Pådro seg 1200 
straffeprikker. Lå som nr. 116 før baneprøven i Mo-
naco.
 LAILA SCHOU NILSEN (Skoda): Hadde ingen prob-
lemer på veien ned til Monte Carlo. Fikk deretter mye 
tull med motoren, men leverte en strålende innsats. Lå 
på 111. plass før baneprøven i Monaco.
 LEIF VOLD JOHANSEN/WILLY BRANDT: Deltok for 
10. gang og feiret sin 50. års dag under løpet. Masse 
tekniske problemer med blant annet flere skift av 
toppakning. Annenfører Brandt ble flere ganger når 
man passerte en vanndam utkommandert for å fylle 
vann i en bag de opprinnelig hadde brukt til klær. Fikk 
imidlertid god hjelp av DKW-servicen. Var opprinnelig 
kvalifisert til å kjøre den avsluttende etappen, men 
noen uteglemte transportprikker innebar at man røyk 
ut av listen.
 LEIV SAMSING/IVAR EIKREM: Brøt før Monte Carlo.
 ODD THRANA/CHRISTOPHER WESSEL (294): Brøt før 
Monte Carlo. Fungerte som leder for de norske konene 
som hadde tatt turen nedover, og under en lunsj 
dumpet man bort i selveste prins Rainier og fyrstinne 
Grace.

 ODDVAR VARGSET/ARNE AGNALT: Kom greit fram til 
Monte Carlo, men klarte ikke å kvalifisere seg til den 
avsluttende etappen, da han da lå som nummer 121. 
Rykket imidlertid opp da Vold-Johansen ble påført 
transportprikker, men fikk da ikke tid til å gjøre seg 
klar til å delta. 
 PER EKHOLDT/HANS OLSEN (278): Brøt før Monte 
Carlo.
 REIDAR BURAN/SVEIN NORDVANG (322): Brøt før 
Monte Carlo.
 SIMON ENGSETH/OVE HOLTMOEN: Pådro seg 1980 
straffeprikker.
 TORE BORG NOREN/JAN KOLSTAD: Lå på 34. plass 
før baneprøven i Monaco, der de ble fjerde beste 
norske.
 ERIK CARLSSON/GUNNAR HÄGGBOM: Startet fra 
Oslo. Kjørte helt fantastisk og var prikkfrie fram til 
Chambery og kjørte glimrende på de fem etappene 
mellom Chambery og Monte Carlo. Slo Hans Ingier 
med sju minutter på prøven Chambery – Saint Laurent 
du Pont. Før den avsluttende etappen i Monaco ledet 
han med 35 sekunder, der han gjennomførte alle de 
fire rundene uten problemer, men etter målgang sto 
røykskyen rundt bilen da motoren var helt kaputt. Mye 
virak etter seieren.
 EUGEN BÖHRINGER (257): Startet fra Oslo. Fikk 
mye rosende omtale for sin kjøring og de norske som 
ble forbikjørt var fulle av beundring for måten han 
håndterte den store Mercedesen på. Lå på 2. plass 
før den avsluttende baneprøven i Monte Carlo. Greide 
imidlertid ikke å hente inn de nødvendige sekundene
 HANS WALTHER: Var med sin Porsche en av favorit-
tene. Pådro seg en masse prikker og havna langt ute i 
leksa.
 PAT MOSS: Fikk straffeprikker etter at gasswiren 
røyk på en fartsetappe. Kjørte glimrende på den 
avsluttende fartsprøven på GP-banen i Monaco, der 
hun lenge ble hindret av en konkurrent i Renault R4. Til 
slutt tok hun rennafart og måka forbi på innern i en av 
svingene så karosseridelene skvatt.
 PAULI TOIVONEN (Citroen): Kjørte av veien på nesten 
samme sted som Unnerud, der de havnet på taket og 
måtte bryte.
 RAUNO AALTONEN (Mini): gikk rundt flere ganger 
etter at bakhjulet traff en stein. Havnet på taket og 
bilen tok fyr. Aaltonen fikk ikke opp døra så han pådro 
seg litt brannsår, men ingen alvorlige skader. Også han 
ble kjørt til sykehuset Saint Roche. Bilen ble totalvrak. 
2. fører Geoff Mabbs kom uskadd fra uhellet.
 STURE NOTTORP: Startet fra Oslo, der hans Volvo 
P1800 vakte stor oppmerksomhet. Var ikke helt 
fornøyd ved ankomst Monte Carlo, da bilen blei litt stiv 
i de mange glatte, skarpe svingene.
 1). Erik Carlsson/Gunnar Häggbom – Saab 96, 2). 
Eugen Böhringer/Peter Lang – Mercedes 220 SE, 
3). Paddy Hopkirk/Jack Scott – Sunbeam Rapier, 4). 
Peter Procter/C. Robson – Sunbeam, 5). P. Gele/A. 
Guilldhaudin – DKW, 6). Gunnar Andersson/V. Karlsson 
– Volvo, 7). Robert Neyret/J. Terramorsi – Citroen, 8). H. 
Kuhne/H. Wencher – Mercedes, 9). P. Frescobaldi/M. de 
Luca – Lancia, 10). Graham Hill/Peter Jopp - Sunbeam       

Norske plasseringer: 1962:
Nr. 37 – Arve Andersen/Ulrich Møller-Halvorsen – Volvo 
PV 544
Nr. 55 – Tore Borg-Noren/J. Kolstad – Volvo 122
Nr. 56 – Jens Jarl Jernes/Johan Solem – Skoda 
Octavia
Nr. 59 – Hans Ingier/Lars Askersrud – Volvo PV 544
Nr. 60 – Edvard Gjølberg/Carl F. Karlan – Skoda 
Octavia
Nr. 68 – Jan Martinsen/Finn R. Jacobsen – Skoda 
Octavia
Nr. 114 – Kjell Gudim/Sten Stensrud – Skoda Octavia
Nr. 116 – Laila Schou-Nielsen/Sørvig – Skoda Octavia
Nr. 119 – Vold-Johansen/Brandt – DKW 1000
Nr. 120 – Oddvar Vargset/Arne Agnalt - Volvo
Nr. 206 – Greta Molander/Monica Kjerstadius – Saab 
96

Fortsetter side 16
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Jeg var så heldig at jeg fikk Eburgh-tur til 
poden i bursdagpresang ifjor, det skulle bli 
universitetsomvisning, med professoren 
og forelesning om atomvåpen under den 
kalde krigen og utviklingen som forgikk da 
i samarbeide med forskjellige universiteter, 
det ble litt rugby, shopping og Saint Patrick's 
Day.
 Edinburgh er en herlig by om våren, vi har 
funnet sentral B&B Ardenlee for 30 pund 
døgnet. http://www.ardenlee.co.uk/
 Så var det tid til å lete etter biler, først fant 
jeg Classic Car Club of Scotland som viste 
seg ikke å være en bilklubb likevel. Det var 
derimot et bilkollektiv med 100 medlemmer 
som betalte 2000 til 3000 pund + VAT hver pr 

Den grommeste som krevde flest poeng å 
bruke var en 2000 Ferrari 550 Maranello og 
den som krevde færrest var en 1981 Porsche 
928S.
 Så her det bare å betale og bokke, week-
enddager tok yttligere dobbelt så mange po-
eng.  Dvs. Hvis jeg har regnet riktig så holdt 
det dyreste medlemskapet til 3 weekender 
med Ferrarien, samme for en Aston Martin 
2004 DB9.

På bilsports-
leting i 
Edinburgh 
Skottland

Stein Hardeng Autoslalom ildsjel i NBF ferdighet forsøker 
å dra igang en Østlandscup i Autoslalom.
 Har vi noen Autoslalom-ildsjeler i klubben som kunne 

tenke seg å følge opp Rattmestersuksess og lage ett 
arr. i vårt distikt som kunne være Asker – Bærum – Oslo 
med samarbeidspartnere. 
 Ta kontakt med motorsportskomiteen.
 Stein forteller at det ser ut som aktuelle løp i vår for 
en Østlandscup er: 
1. KNA Drammen, Hakavika motorbane, lørdag 8. Mai
2. NMK Sandefjord på et industrifelt i Sandefjord, 

søndag 30. Mai
3. For høsten kan NM i auotslalåm på Fuglehaugen 

motorbane i Hemsedal være aktuell – arr. NAF motor-
sport Hallingdal.

 
 KNA Halden har også gitt tilbakemelding om at de er 
interessert i et løp i en Østlandscup, men vi har ikke fått 
noen dato enda..

Til venstre Matt Nicolls fra Classic Car Club of Scotland 
og LumLum med en Healey han kunne tatt med hjem.

2006 FERRARI F430 Spider Convertible til ca 90 tusen, 
ja pund altså.

Autoslalom

Denne garasjen finner du også på vei inn fra flyplassen.

Goodwood, har du begynt å pakke buksene ErikT.

Denne kan du låne for trackdays på
http://www.cccedinburgh.co.uk/

Derimot ble det en the og elefantkake her på Harry Potter 
cafe’en. Hvor Rawlins skrev den første boka.

VI KOMMER TILBAKE 
TIL FYLDIGERE 
REPORTASJE FRA 
SISTE JULEBORD, 
MEN HER ER EN 
LITEN SMAKEBIT

Stein ratter her BMW på E16.



14

På seierspallen 
med 25 kg poteter

 Direktør Kjell Friberg var ingen kastekjepp 
i rallysporten og hadde akkurat overtatt 
Starlet’n til Arne Allansson eller Allan Sladd 
som han likte å bli kalt. Direktør Friberg 
trengte en kartleser til Europacupen og Hr. 
Tandberg fikk det ærefulle oppdraget når det 
var lite å gjøre på byrået, og det var det jo 
svært ofte.
 Rallyet på Gotland ble unnagjort på noen 
timer en lørdag og da vi sto øverst på seier-
spallen ble vi litt lange i maska da totalseier-
premien var 25 kg poteter til hver av oss.
 Ja, ja, det viktigste var vel å sanke poeng til 
Starlet-Cupen.
 Etter parc-ferme konstaterte servicesjef 
Janne Sellholm at bremser og dempere måtte 
byttes til løpet 5 dager senere i Belgia. Der og 
da tok vi en rask beslutning og sendte en tele-
fax fra hotellet til en lokal Toyota-forhandler i 
den lille byen Waxre utenfor Brussel.
 Merkelig nok kom svaret umiddelbart 
tilbake om at vi var hjertelig velkommen til 
å låne hans verksted når vi kom til Belgia 
onsdag kveld. Telefaxen hadde en oppsikts-
vekkende hyggelig tone.
 Hva kunne det bety? Han lurte til og med 
på om vi hadde de delene vi trengte? Vi svarte 
at det hadde vi, og at vi kun var interessert i å 
låne verksted med løftebukk og vi skulle gjøre 
jobben selv.
 I den lille byen var det mye smågater og 
verkstedet var ikke enkelt å finne, men bak en 
togstasjon til høyre for en pølsebod hang det 
et Toyota-skilt på størrelse med et A4-ark på 
en vegg. Dette skiltet sendte ikke signaler om 
at dette var Belgias største Toyota-forhandler 
mente en halvtrøtt servicemann i baksetet på 
trekkvogna.
 Vi parkerte bil og henger på fortauet og 
ruslet bort til en store gamle eikedøra med 
en litt spesiell ringeklokke på høyre side. 
Ringelyden var også spesiell. Det må ha vært 

en gammel belgisk folkemelodi eller noe sånt.
 Dørhåndtaket vris rundt og det knirker i de 
gamle hengslene.
 Ut kommer en mann i 70-årene, ca 160 cm 
høy, i knickers, tweedjakke, tversover og six-
pence. «Hello I’m Max and I’m the owner of 
this garage ...» Han strakk ut sin høyre hånd 
og alle la merke til en signetring vi bare hadde 
sett på amerikanske filmer.
 Rulleporten ble åpnet og alle ble ønsket 
velkommen inn.
 Ca en halv meter innenfor døren ble fem 
skandinaver stående og måpe. Vi lignet vel på 
en krysning mellom saltstøtter og noen figurer 
i Vigelandsparken. I bakre rekke sto dekksjef 
Danne.
 Litt lavmælt stotret han frem: «Nu jæklar 
tror jag at jag pinkar i mina brallor...».
 Var det mulig det vi så? Kunne et verksted 
se slik ut?
 Et hvitt og nymalt betonggulv, vegger 
med hundrevis av historiske bilder fra Max’ 
billøpskarriere, verktøy plassert i riktig gripe-
høyde enten du sto ved benk eller ved en av 
de to løftebukkene.
 Aldri hadde noen av oss sett maken bortsett 
fra på et bilmuseum mellom Nice og Cannes. 
Borte ved det ene hjørnet satt fire mekani-
kere med nye hvite servicedresser i hver sin 
Chesterfield-stol. De var klare til å ta fatt på 
jobben. Max mente vi måtte være sultne etter 
den lange reisen, og det var jo helt riktig. 
Vi foreslo at pølseboden like utenfor døren 
kunne gjøre nytten, men det var helt uaktuelt 
for Max.
 Vi fikk pent bli med inn i «kantina» der 
kona Albertine hadde ordnet noe småvarmt. 
Albertine må ikke forveksles med den kjente 
parkplassen i Brussel. Det Max karakteriserte 
som sin kantine ville nok mange restaurant-
eiere i Norge bare drømme om. At disse 
lokalene var kombinert med «sjefens» kontor 

og møterom gjorde det hele fullendt.
 Massivt spisebord i edeltre fra tidlig 1900-
tall med nedfreste logoer av bilmerker som 
Alvis, Morgan, Bugatti, Lagonda, Bentley og 
Mercedes. Det var sikkert flere også. Unge 
«møbelsnekker» Tandberg var nå satt helt ut 
av spill. Aldri hadde han sett liknende. Kort 
og godt, han satt nå ved verdens vakreste 
spisebord. 
 Maten som nå ble servert var et kapittel for 
seg. Hummer til forrett, et lite bryststykke av 
nyskutt fasan og med hjortesadel til hoved-
rett, Det er vel unødvendig å nevne at Max 
naturligvis hadde sitt eget rødvinsmerke til 
dette. Da sjokolade og portvin kom på bordet 
mente sjåfør Friberg at vi burde ta en tur i se-
kretariatet og hente noen papirer. Det var ikke 
nødvendig, for det hadde Max allerede gjort...
 Han ba oss åpne konvolutten for å se 
hvilket hotell vi skulle bo på. Da vi fant frem 
hotellbeskrivelsen løp Max resolutt bort til sitt 
nypolerte skrivebord for å ringe. Vi la merke 
til at han ikke presenterte seg i telefonen men 
at han bare begynte å snakke i et ganske raskt 
tempo. Det kunne vel virke på oss som han 
var noe irritert. (?) Etter en kort samtale som 
ble avsluttet med en rungende latter kom han 
fornøyd tilbake til bordet og sa at vi måtte bo 
hos ham og Albertine.
 Max hadde masse å fortelle. Albertine løp 
som et piska skinn, og ute i verkstedet gikk 
det som smurt med bytting av deler.
 Livet var egentlig ganske godt akkurat nå, 
og det var portvinen også. Kvelden gikk med 
på å høre på Max. Vi fikk større og større 
forståelse for at Max egentlig ikke var hvem 
som helst, men at han kom fra en «adlet» 
slekt med aner tilbake til Hertug Leopold av 
Sachsen.
 Max begynte å bli reiseklar med sine skan-
dinaviske gjester.
 Han ville kjøre foran i sin grønne Morgan 
mens en av servicegutta hans måtte kjøre 
«trekkvogna» vår.
 Etter et kvarters kjøring svinger den grønne 
Morgan opp en allé. En allé med eiketrær som 
må ha vært flere hundre år gamle og flere 
hundre meter høye. I hvertfall virket det sånn 
da. Unge Hr. Tandberg har aldri vært god til å 
bedømme høyden på eiketrær, i hvertfall ikke 
etter fire flasker portvin...
 Etter en kilometers kjøring dukker det opp 
et slott på høyre side vi bare hadde sett på 
bilder eller film. Det ble ganske stille i bilen 
og nok en gang var det dekksjef Danne som 
måtte kommentere: «Det enda som fattas nu 
er vel at den her jekla kungen har sitt eget 
flygfelt...»
 Og det hadde jo Max. Riktignok bare en 
landingsplass for sitt eget helikopter men det 
var jo til gjengjeld lakkert i British Racing 
Green og sto nå parkert rett bak ridestallen til 
de 30 hestene.
 Noen hyggelige «butlere» hjalp oss med 
bagasjen og viste oss til våre respektive rom. 
Eller leiligheter om du vil. Vi ble enige om å 
møte Max og Albertine nede i biblioteket en 
time senere for å ta en liten kveldsdrink for nå 
hadde jo Max parkert bilen. Det er forresten 
ikke helt riktig, for det var det en av butlerne 
som hadde gjort...
 Nede i biblioteket registrerte vi at «kånjak-
ken» var av ganske dyr kvalitet. Beskjedne 
Tandberg tillot seg å spørre Max om han 
hadde en øl, og det hadde han, for han hadde 
jo aksjer i et bryggeri...
 Max spurte om vi hadde noen andre venner 
som også skulle være med i løpet. Og det 

Etter forrige nummer av Sportsnytt ble man vel inspirert til å fortelle flere hyggelige 
historier fra Belgia. Året er 1987 og historien starter vel egentlig på Gotland. På den 
tiden bodde daværende «Unge Hr. Tandberg» i Stockholm og var ansatt med en helt 
spesiell arbeidsavtale i et svenskeid reklamebyrå.
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Fra side 5: 
Randi Tangeland

hadde vi jo. Han lurte på om vi ikke kunne 
ringe dem, for han hadde jo mer plass til 
overnattingsgjester?
 Direktør Friberg som nå var i gang med den 
fjerde «kånjakken» fikk tak i Bo (Zachrisson) 
og hans serviceteam. De kom en time senere 
og syntes standarden var helt grei i forhold 
til standarden de var vant til fra Borlange og 
Dalarna.
 Vi måtte ikke glemme at det skulle komme 
en dag dagen etter også. Det skulle trenes og 
skrives noter. Max lurte på hvilke type bil vi 
trengte til dette og vi ble enige om at en ny 
liten marineblå Corolla fikk duge.
 Og det gjorde den. Torsdagen ble lang og 
slitsom. Vi var tilbake i «leilighetene» ved åt-
tetiden om kvelden og Max lurte på om vi var 
sultne. Og det var vi. Vi hadde jo diskutert at 
vi måtte snakke med Max om hva han hadde 
tenkt seg som betaling for all hans gjestfrihet.
 Direktør Friberg tok ansvaret for dette og 
ble enig med Max at vi skulle diskutere dette 
under middagen. Max hadde bestilt en maxi-
taxi som skulle komme ved nitiden, for han 
visste om en hyggelig restaurant. Vi var tolv 
stykker som satte oss inn i maxi-taxien og vi 
var svært nysgjerrige på hva Max og Albertine 
hadde funnet på nå.
 Etter en halvtimes kjøring svinger bilen inn 
på en bondegård som nok ville kunne betegnes 
som falleferdig. Langt fra folk i en av de få 
belgiske skoger vi hadde sett. Noen fakler ved 
avkjøringen fra riksvegen var det eneste som 
kunne tyde på at her bodde det mennesker.
 Max forklarte at hans bror drev denne 
restauranten som for øvrig hadde en eller to 
stjerner i Michelin-guiden. Det husker jeg 
ikke helt. Broren ville gjerne spandere middag 
på gjestene til Max og Albertine. At restauran-
ten var stengt for andre gjester denne kvelden 
så Max på som den største selvfølgelighet.
 Unge «møbelsnekker» Tandberg fikk jo 
også her sin overraskelse da det viste seg at 
spisebordet var fra midten av 1600-tallet.
 Maten var jo også her et kapittel for seg. 
Det finnes noen kuer som heter noe sånt 
som Belgisk Blå. Det ser ut som om de går 
på anabole steroider, og det tror jeg de gjør, 
men det smaker så godt at det er vanskelig å 
sette ord på det. Spesielt med trøfler og iskald 
belgisk øl når du kjenner en av aksjonærene i 
bryggeriet. Nok en gang var livet godt å leve.

 Direktør Friberg tok nå mot til seg og førte 
kniven mot glasset og «klirret» litt forsik-
tig for så å be om litt oppmerksomhet. Han 
forklarte på godt engelsk at vi hadde kommet 
frem til et litt alvorlig «problem». Hvordan 
kunne vi gjøre opp for all gjestfriheten til Max 
og Albertine?
 Max avbrøt direktør Friberg og sa at dette 
hadde vært vanskelig for ham å ta opp, og at 
han hadde gruet seg for å spørre om det han 
nå skulle spørre om. Han hadde nemlig akku-
rat vært på et silketrykkeri og fått laget noen 
nye «klistremerker» for firmaet sitt, og han 
lurte på om det var mulig om vi kunne kjøre 
med et slikt på panseret under løpet?
 Merket var nok en gang i format A4 og pas-
set i for seg med den hvite fargen til Starlet’n. 
Direktør Friberg lurte på om det var alt han 
ville ha i betaling, og det var det.
 Max presiserte at hvis det ikke passet så var 
det helt i orden.
 Han lurte også på om det var noen som 
hadde tid til å være med ham på fasanjakt på 
søndag etter løpet for han hadde lovet sin bror 
kokken noe fugl ved middagstider, vi svarte at 
det fikk vi sikkert tid til. Unge Hr. Tandberg 
hadde nemlig på vei ned til biblioteket tidli-
gere på kvelden gått forbi jaktrommet og fått 
en oversikt over våpensamlingen og der hadde 
han registrert noe spesielle Sauer-hagler som 
skulle vært artig å prøvd. Sauer-hagler med 
«flere kilo» siselering av tyske jaktmotiver så 
faktisk litt opphissende ut.
 Tiden var kommet til at løpet skulle kjøres. 
Sammen med 138 andre europeere skulle 
vi kjøre tre prøver fredag ettermiddag, seks 
prøver på lørdag og tre på søndag.
 Sjåfør og noter gikk svært bra overens. 
Etter fredagens kjøring lå vi som nummer åtte 
totalt og ledet klassen med klar margin. Bak 
oss i klassen lå en tysker, heretter kalt Kaiser 
Franz. Han het nemlig Franz Kaiser. Var ikke 
den morsom?
 Etter en kort samtale med Max ved mål-
gang fredag ble vi enige om å bytte dempere 
bak, Dette skulle Max ordne på første service 
lørdag. Av en eller annen grunn følte vi nå at 
Max var blitt en av gutta i teamet. En slags 
teamsjef.
 Inn til første service på lørdag hadde ar-
rangøren sørget for høyttrykksvaskeplasser 
til alle deltakerbilene. Max mente at vi ikke 

skulle stå i kø, så han hadde ordnet med egen 
vaskeplass med oppkjøringsbukk så han og 
Albertine fikk spylt under bilen også.
 Ved 2. service så vi på tidene at det gikk 
fortere og fortere. Vi lå nå på en 6. plass totalt 
og Max var svært fornøyd. Ikke dårlig med 
en Starlet. Og det kan vi vel være enige i. 
Prøvene utover ettermiddagen på lørdag gikk 
på skinner og ved starten søndag morgen lå vi 
som 5 totalt.
 På første prøve søndag morgen fikk vi 
for øvrig 3. beste tid, bare slått av to Audi 
Quattroer. Nå skal det vel tilføyes at direk-
tør Friberg eller Kjell om du vil, hadde bra 
grustrening fra samme års Safari Rally som 
fabrikkjører for Suzuki. Siste prøve på søndag 
skulle bli den største nedturen gjennom en 
kartlesers 30-årige karriere.
 Jeg husker notene godt: 200 rakt over krøn 
100, tverr venstre før kirke til hårnål høyre 
100...
 I den slakke oppoverbakken begynte bilen å 
«lugge». Temperaturen var mer enn farlig høy 
og motoren lugget oftere og oftere og sjåføren 
hadde ikke flere lave gir å bruke. Et kjent 
problem for rallyentusiaster som kan betegnes 
med seks bokstaver: Havari.
 Det var under én kilometer til mål på siste 
prøve. Vi som satt i bilen så på hverandre. Vi 
tenkte nok det samme. Hva sier Max nå?
 Akkurat der og da dreit vi i bilen, poeng og 
alt som hadde med billøp å gjøre. Vi måtte 
ringe service og de måtte bringe beskjeden 
videre til Max og Albertine. Dette var nok en 
tung dag for Albertine også, hun tok til tårer 
og det hjalp lite da vi kjøpte en bukett roser til 
henne. Da gråt hun bare enda mer. Det synes 
hun var for «gæli».
 Max var en mann av stort kaliber. Han 
hadde kjørt billøp selv og visste at dette var 
en del av sporten. Som han sa og som vi så 
ofte har hørt: «It is a part of the game...»

I mange år etterpå fikk vi julekort av Max og 
Albertine. De savnet de hyggelige dagene vi 
hadde sammen og vi ble ved flere anledninger 
invitert nedover for å hilse på.
 Vi kom aldri så langt, men vi har i alle år 
hatt Vera Lynns slager fra 1940 i tankene: 
«We’ll Meet Again, don’t know where, don’t 
know when, but I’m sure we meet again some 
sunny day...»



Høy sosial faktor under
RALLY SØRLAND
Under årets Rally Sørland hadde et tyvetals funksjonærer leid seg inn i
de fantastiske Laksehyttene i Marnadal. Etter løpet på lørdag var det
høy temperatur både inne i grillhytta og ute på de to store grillene.
Maken til idyllisk sted opplever vi sjelden som funksjonærer. LumLum
mente laksefiskesesongen burde startet to måeder tidligere men dette 
fikk han lite gehør for hos den ellers så hyggelige grunneieren.
LumLum men han var et råskinn på markgraving så det å få opp en laks
på 4-5 kilo hadde vært en enkel sak. Han hadde nemlig sett noen brøyte-
pinner han mente måtte være glimrende erstatning for fiskestenger. 
NB: Ferdinand sover etter mye indrefilet og pølser fra Gilde.

Klubbens kjørere gjorde fantastiske resul-
tater i Rally Stavanger. Alle våre startende 
ble blant de 8 beste totalt. 

Flotte resultater i Rally Stavanger

lig bare rundt for å forsøke å slappe av litt…..
både Anette og jeg var full av adrenalin og 
spenning før rallyet skulle starte….ekstra 
følelse av at noe spennende og "trolsk" skulle 
skje fikk vi når bålet gnistret kl. 0530, him-
melen var helt sort med et drøss av 1 million 
stjerner omfavnet av lyset fra en gedigen 
måne.
 Slike opplevelser gjør at man ikke blir 
sliten engang, selv om vi den helgen ikke sov 
noe særlig fra onsdag-søndag :) 
 Fikk også med meg julebordet i fjor, og 
ble der bedre kjent med folka i klubben….
særlig Anne Grethe og Ritas gjeng. Herlige 
mennesker, og jeg gleder meg noe innmari til 
Rally Sørland :)
 Skulle så gjerne skrevet noen morsomme 
historier også, men føler de er litt "taushets-
belagte"..hehe. Men, at en del førere og team 
har "prøvd seg" på oss funksjonærer, er det 
jo ingen tvil om. Flere ganger har jeg vært 
sjeleglad for at jeg har vært god i regelverk 
og konfliktløsing :)
 Når det gjelder stjernene….har smilt til og 
småflørtet med mange av dem….neida….
bare smilt til og vært høflig mot mange av 
dem. Innimellom har kroppsspråket hjulpet 
engelsken vår såpass på vei at vi har forstått 
hverandre, og innimellom har en drink eller 
to løsnet på tungebåndet og motet til å prate. 
Opplever dem som veldig ålreite mennesker, 
altså…..og flesteparten er innmari heldige 
som kan leve av hobbyen sin. De andre som 
må jobbe ved siden av står det kjempstoor 
respekt av, og det er jo en del av de også….
særlig blant stjernene i Norge :)
 Ellers jobber jeg hos politiet i Ski, frem-
tidsdrømmen min er en kjæreste som helst 
har samme lidenskap som meg og forbilde 
har jeg ikke lenger, faktisk…..men, jeg håper 
jo at jeg er et bra forbilde/rollemodell for 
mine to vakre engler på 13 og 16 år.

åpne bagasjelokket på Saaben og ta ut bak-
seteryggen, og så krøp vi ut den veien.  Jeg 
husker ikke når og hvor dette løpet var, men 
med Kasper kjørte vi Snøfreser'n, og dette 
er så lenge siden at vi holdt oss inne på det 
militære området på Terningmoen.  Mye sne 
var det og HØYE brøytekanter.  Vi taka og 
lå butt i butt med brøyta foran og bak, rett 
etter en sving.  Altså, jeg ut av bilen og til-
bake og rundt svingen med varseltrekanten i 
den ene hånden og hjelmen i den andre.  Det 
kom stadig biler og etter en stund begynte 
jeg å lure på hva som skjedde bak svingen, 
så jeg snek med nedover for å se.  Og hva så 
jeg?  Ingen ting.  Tomt, helt tomt for biler!  
Kasper, med hjelp av dem han sperret, hadde 
fått bilen på hjulene og snudd den i riktig 
retning.  Kasper "ville ikke sperre guttane", 
så han kjørte av gårde til første veidele og 
slapp gjengen forbi og ble stående for å 
vente på meg.  Målposten så ham imidlertid, 
og vinket ham opp til mål, så Kasper kjørte 
til mål uten kartleser.  Kartleseren kom 
løpende etter en stund.  Kavende ut i brøyta 
hver gang det kom en bil, men jeg kom til 
mål jeg også, bare litt sent. - Vi brøt.
 
Når startet bilsportskarrieren?
Tror du jeg husker det, du.  Erik Aaby 
og jeg hadde vel en post i nesten alle 
Stifinner'ne som ble arrangert, og det er 
lenge siden det.  Jeg husker spesielt en gang 
det var drittvær!  Regnet vannrett, jeg satt 
inni Transit'en vi hadde, på førersiden, og 
skrev, mens Erik sto ute.  Rattet, lærratt, ble 
så vått at det ikke tørket på fjorten dager.  
Sent ble det også, jeg dro rett fra post på 
jobb.  Nøtteknekker'n var jeg med i en gang, 
sammen med Gunnar Knudsen.  Kartleser-
kurs og greier.  Egnet meg ikke, vi kom feil 
vei inn til mål på Mortens Kro på Gjel-
leråsen.  Så er det blitt en del i forbindelse 
med Snøfreser'n og fra 1994 (ca.) har jeg 
vel hjulpet litt til i Rally Larvik og et par/
tre challenge-løp og Rally Norway nå sist.  
Og så har jeg vært med å feste på Geilo 
mange, mange ganger og på Soria Moria og 
Norefjell.  

Fortsatt fra side 6:
Marianne Jørgensen:

Fortsatt fra side 6:
Elisabet Roschberg

Fortsatt fra side 12:
Nostalgihjørnet

Mats og Jonas vant totalt.
Jarle og Anders Krohn ble 4 totalt og vant 
nasjonal.

Sveinung og Ronny ble 7 totalt.
Birger og Torleif ble 8 totalt.
Redaksjonen gratulerer på det hjerteligste.

Nr. 219 – Frithjof Granli/Walter Schjølberg – Ford 
Anglia
Nr. 228 – Simon Engseth/Ove Holtmoen – Volvo PV 
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RALLY OSLO Juni 1968
Totalt:
1). Lillebror Nasenius/Bengt Frodin – Opel, 2). Anders 
Kulläng/Sverre Sanamon – Opel, 3). Olle Bromark/Kari 
Lunde – Saab, 4). Arne Ingier/Finn R. Jacobsen – Saab, 
5). Ingvar Welén/Åke Hedskog – Saab, 6). Stig Larsson/
Karl Karlssen – Saab, 7). Trond Schea/Egil Stenshagen 
– Ford Escort, 8). Egil Moreite/Monty Karlan – Ford, 
9). Per Strømberg/Tore Knudsen – Volvo, 10). Bror 
Danielsson/Birger Pettersson – Opel, 11)Helge Men-
kerud/Rolf Strand Jr. – Opel Rally Kadett, 12). Gunnar 
Juvberget/Tor Ødegaard – Renault Gordini, 13). Ivar 
Olrud/Asbjørn Fløene – VW 1500, 14). John Jensen/Kai 
Øveraasen – Volvo, 15). Jan Nielsen/Sverre M. Bryde, 
16). Ole Edvin Granberg/Johs. Faale – Volvo, 17). Børje 
Andersson/Rolf Ekløf – VW 1300, 18). Karl G. Paulsen/
Ragnar Nitschke – Volvo, 19). Ronald Laurendz/Egil O. 
Nielsen – Volvo, 20). Gustav Thielemann/Per Nordahl – 
Opel Rally Kadett..
 Klasse 1: 1). Gunnar Juvberget/Tor Ødegaard, 2). 
Jan B. Kolstad/Terje Baardseth.
 Klasse 2: 1). Egil Moreite/Monty Karlan, 2). Trine 
Jensen/Synnøve Husjord, 3). Hans Erichsen/Roger 
Hansen.
 Klasse 3: 1). Per S. Strømberg/Tore Knudsen, 
2). Bror Danielsson/Birger Pettersson, 3). Helge 
Menkerud/Rolf Strand Jr., 4). Karl G. Paulsen/Ragnar 
Nitschke, 5). Gustav Thielemann/Per Nordahl.
 Klasse 4: 1). Børje Andersson/Rolf Ekløf, 2). Helge 
Berg/Helge Østvang, 3). Rune Val Aksmar/Tormod 
Nordberg.
 Klasse 5: 1). Olle Bromark/Kari Lunde, 2). Arne 
Ingier/Finn R. Jacobsen, 3). Ingvar Welén/Åke Hedskog, 
4). Stig Larsson/Karl Karlssen, 5). Trond Schea/Egil 
Stenshagen, 6). Ivar Olrud/Asbjørn Fløene, 7). Jan 
Nielsen/Sverre M. Bryde, 5). Jan Gundersen/Arild 
Antonsen.
 Klasse 6: 1). Lillebror Nasenius/Bengt Frodin, 2). 
Anders Kulläng/Sverre Sanamon, 3). John Jensen/Kai 
Øveraasen, 4). Ole Edvin Granberg/Alf Ness, 5). Ronald 
Laurendz/Egil O. Nielsen, 6). Richard Bochnicek/Erwin 
Dawid.


