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13-åring från
Tomelilla kung
i prinsens race

Av Jonny Nilsson 19 AUGUSTI 20.45

TOMELILLA. För ett par veckor sedan tog han SM-guld i karting i
klassen J60. Nu tog han hem segern i J60-klassen i Prins Carl
Philips Pokal på Lidköpings motorstadium. Och förstapriset fick
han ta emot av kronprinsen själv.
– Efter SM-guldet i Umeå rankar jag den här segern högst, hälsar 13-årige Alfred
Nilsson från Tomelilla Motorklubb.
På Lidköpings motorstadium visade han i ärofyllda tävlingen Carl Philips Racing
Pokal att SM-triumfen inte var skörden av tur och alls ingen tillfällighet. Redan på
träningen var han bland de fem snabbaste.
– Dock fattades det lite fart. Jag var inte helt nöjd med karten, erkänner han.
Mekanikern Tony Nilsson, tillika hans pappa, fick en hel del att göra innan
lördagens tidskval. Tydligen gjorde han ett bra arbete i depån.
– Redan på första träningspasset på lördagen märkte jag att vi hittat rätt på
inställningarna på karten. Jag vann tidskvalet och förbättrade gällande banrekord
med över en halv sekund, upplyser Alfred.
Efter heatplaceringar etta och tvåa vann han förfinalen och slutningen också den
avgörande J60-finalen, dessutom med betryggande marginal. Tvåa blev Eddie
Toftebom från Borås och trea kom Emil Johannesson från Lessebo. Tomelillakillen
Alexander Jeppsson, tävlande för Kristianstad KK, blev fyra.
– Massmedias bevakning blev verkligen en positiv överraskning för mig. Utöver
pokaler och prispengar, som delades ut av prinsen själv, så delades det också ut
priser som kan ger oss unga talanger nya möjligheter att gå vidare i karriären. Den
14 oktober får jag på Gelleråsen testa bilar i två av de supportklasser som ingår i
STCC:s tävlingsprogram, Clio Cup och Formel Renault 1.6. Dessutom får jag
genom Svenska Bilsportförbundet möjligheten till träningsläger på Bosön med
fokus på fysisk och mental träning, avslöjar en superstolt Alfred Nilsson.
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