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MÅNADENS TALANG

ARETS TALANGER

Tomelilla MK:s färske SM-
vinnare, tolvårige kartingfö-
raren Alfred Nilsson arma
nådens talang för augusti.

Karriären
började
t bakom

en gräs-
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Alfred Nilsson har i sommar bytt stall och vann nyligen SM och leder också SKCC-serien.

Augusti
AMred
Nilsson

. Ålder: 12, fyller 13 den 14 september.

. Familj: Pappa Tony, mamma "Titti",
lillasyster Alva.
. Sport: Karting.
. Klubb: TomelillaMK.
. Aktuell: Har vunnit SM och leder sin
klassiSKCC.

Berätta liteomvemAlfredNil-
sonar!

- Jag är sportsintresserad
kille med enjädravinnarskalle och
som går i sjuan på Kastanjeskolan.

, Hur länge hardu kört gokart?
- Jag började när jag var

åtta år i en uppvisningsklass.
Sen började jag i den lägsta täv-

lingsklassen men hoppade sen upp
i ytterligare en klass och tävlar nu
i junior 60.

Hur kommer det sig att du
,körgokart?

- Pappa har kört när han
var liten - han körde även cross-
kart. Det hela började när jag var
två, tre år då han köpte en gokart
utan motor och som vi band bakom
vår trädgårdstraktor. Så körde han
på gräset och så satt jag bakom och
styrde i gokarten. Så det var så min
karriär började...

Berätta lite om dina fram-
, gångar i år?

- Jag började säsongen i
mitt gamla team som vi alltid täv-
lat med men vi hade redan då fun-
deringar att byta tUl ett annat stall.
Jag vann två tävlingar men sen
kom vi till en gräns där vi inte kun-
de få ut mer och då bytte vi till det
här stallet (PDB Racing). Det var i
början av sommaren.

-1 den första tävlingen med det
nya teamet blev jag fyra, i den an-
dra tävlingen, då jag lärt känna
bilen, vann jag. Sen vann jag SM
i Umeå och nu senast också Carl

PhUips Racingpokal i Lidköping. I
SKCC återstår tre deltävlingar och
där leder jag.

Berätta lite om biten?
- Jag tävlar i den största

'juniorklassen, motorn är 60
kubikcentimeter och den har mel-
lan 12-15 hästkrafter. Det finns ing-
en växel, bara koppling. När man
kommer upp i seniorMassema blir
chassit och bilen större.

Vad har du får planer för
l nästa årdåduärför gammal
F för junior 60-klassen?

- Det är inte helt bestämt ännu,
men det lutar åt en klass som he-
ter KF-junior som är väldigt stor,
också internationellt. När det gäl-
ler framtiden - gokart kan man ju
inte hålla på med hur länge som
helst - vill jag flytta upp till rally-
cross eller fonnelbU. Jag är öppen
för allt. Men det är mycket peng-
ama som styr.

l Hur mycket tid lägger du ner
pä din sport?

- Under vinter tränar jag
mycket fys, mest kondition för att
kunna hålla fokus under hela lop-
pet. Till nästa år blir det mycket
styrka för det är jobbigare att hålla
i en större bil. När snön är borta
börjar man sen testköra och efter
första tävlingen blir det nästan täv-
ling varje helg. Och då blir det som
träning också då det är träning dan

. Januari: Lina Sjöholm,
simning. Sjöbo SS.

11 . Februari: Oskar Meggerle,
brottning, Marsvinsholms IF.
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innan. Men jag tränar också fys un-
der tävlingssäsongen och så spelar
jag fotboll i Tomelilla. Det är vik-
tigt med fysträning också för axlar,
rygg och nacke. För några år sedan,
2009, var jag med om en krasch så
en muskel drogs itu och jag har
fortfarande känningar och pro-
blem med den här muskeln.

Vadgördupåfritidennärdu
inte kör gokart?

- Det blir inte så mycket
fritid. Efter tävlingarna ska man
hem och packa upp och sen göra
i ordning och packa ner igen till
nästa tävling. Men jag spelar också
som sagt fotboll och är med kom-
plsar.

Har du någon förebild och i
l så fall vem?

Kimi Räikkönen. Jag giUar
hans sätt - hans vilja. När han väl
gör något gör han det bra.

Vad ser du helst på tv?
- Sport, fotboll, alla

sorters sporter. Real
Madrid är mit favoriäag bland stor-
klubbarna och MFF här hemma.

TEXT: JAN
ANDERSSON
jan.andersson
fflystadsatlehanda.se

. Mars: Sara Strand,
handboll, Ystads IF.

.April: Oscar Olsson,
skytte, Löderups skyttekår.

. Maj: Bimo Soenarso, friidrott,
Ystads IF.

.Juni: Maja Stark, golf,
AbbekåsGK

. Juli: Ahmed Zukanovic,
fotboll, Tomelilla IF


