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Alfreds tur
. SM-VEOCAN i Umeå började inte som Alfred
Nilsson önskat. Tomelilla-föraren och hans team hit-
tade inte rätt med inställningarna förrän till det avslu-
tände tidskvalet, där han slutade nia.

Alfred startade sedan sjua i båda sina kvalheat och
körde båda gångerna upp sig till tredje plats i mål och
var därmed klar för tredje startposition i förfinalen -
trodde han.

- Men domarna flyttade ned mig till sista plats, för
att jag varit för tuff i en omkörning i andra kvalheatet,
suckar Alfred.

Nu hade han dock hittat speeden och med fler varv
att köra upp sig på, avancerade han från 23:e startposi-
tion till sjätte plats i mål.

Därmed fanns åter hoppet om medalj och när fem
varv återstod av finalen låg Alfred fyra och attackerade
med framgång racetrean, teamkompisen Emil Johan-
nesson.

På samma van/ krokade ledarduon ihop och bröt och
plötsligt var Alfred i ledning och höll undan till seger.

- Vilken fina!. Allt gick verkligen min väg, summe-
rade Alfred med glädjetårar i ögonen.

Viktor Gustafsson, Kristianstads KK (nr 27)och
Calle Runnegård, Rasbo MK, dominerade fram till
slutvarven i finalen, då de kolliderade och fick bryta.

Segrande Alfred Nilsson med trean
Hampus Ericsson, SMK Örebro (t.v.)
och tvåan Emil Johannesson,
Lessebo M K.

Född: 2002.09.14.
BorTomelilla.

Skola: Börjar sjuan.
Andra sporter/hobbies
Fotbollsforward i Tomelilla l
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