Premiär på Svampabanan av årets Rallycross SM.
En unik säsongspremiär går av stapeln på anrika Svampabanan utanför Tomelilla. VM status har
beviljat sporten som ibland kallats för F1 på grus och aldrig tidigare har intresset för sporten var så
stort som 2014. Även premiären på Svampabanan kommande helg, 3:e Maj är rekordstor.
Intresset för Rallycross har inte varit så stort sedan början av -70 talet. Då vallfärdade människor till
banorna för att se denna nya och häftiga sport som med korta intensiva heat trollband publiken.
Stjärnor, som Per Eklund, Stig Blomkvist, Björn Waldegård och de lokala Tomelilla idolerna Rolf
”Myggan” Nilsson och Kent Sjöstrand, gjorde livet surt för varandra på banor över hela Europa.
Årets nationella SM är också rekordstort till Premiären på Svampabanan i Tomelilla. Hela 69 förare är
anmälda i 3 klasser. Supernationella klasserna 1 och 2, med 24 respektive 27 startande och Junior SM
med 18 st förare.
-

Det är på den nivå vi hoppades de skulle ligga när vi ansökte om att få arrangera en SM
deltävling förra året. Vi hoppades de skulle komma runt 70 förare, men troddde inte de
skulle bli så många. Det är mycket glädjande att Rallycrossen nu kommer in i finrummet och
att FIA beviljat sporten VM status. Jag körde själv både EM och SM på -70 talet och detta är
sporten väl värd, säger Kent Sjöstrnad, organsiationsansvarig för rallycross SM på
Svampabanan.

SM vinnarna från 2013, Daniel Wall SMK Kvarnvingarna i den motorstarkaste klassen Supernationell
Klass 1 och Mattias Ohlsson Bollnäs MK i Supernationell klass 2 kommer till Tomelilla för att försvara
sina SM guld.
2013 år JSM vinnare, Tommy Johansson från Tjust har tagit steget upp till klass 2 vilket öppnar upp
för en ny mästare i Junior klassen 2014. En av aspiranterna på totalsegern är Rasmus Bergren från
Tomelilla. Förra årets mästare i Götalandscupen och total sjua i SM.
-

Ja, vi siktra högt i år. Medalj är mitt mål 2014, men givetvis vill jag så klart vinna. Tanken var
att vi skulle köra med en ny bil till detta året, men alla delar har inte kommit som de skall, så
vi får starta säsongen med fjolårsbilen. Det är samma BMW som jag vann Götalandscupen
med förra året, så den känner jag väl, precis som jag känner Svamapabanan väl. Det skall bli
jätteroligt o få starta årets säsong på hemmabanan Svampabanan säger en av årets
medaljaspirater Rasmus Berggren.

Övriga Skånska hopp på svampabanan den 3:e Maj är Rickard ”Lillen” Persson och Andreas
Hellkvist från hemmaklubben Tomelilla MK, Ronnie Hagestig och Dan ”Rallykalle” Andersson i
Supernationell klass 1. I Supernationell klass 2 kör Mikael Persson och Kristoffer Andersson från
Svedala MK. I Juniorklassen hittar vi internationellt meriterade Magda Andersson från Hörby
som kört JRX Cup i europa de senaste 2 säsongerna, men som nu återigen tävlar på Svensk mark
då JRX klassen ej skall köras under 2014.
Tävlingarna startar kl 11.00 och finalerna beräknas börja vid 15.30.

Press information: Johan Carlstedt, +46 705859386, johan.carlstedt@telia.com

Kompletta anmäldalistor finns på www.tp-data.se
Mer information om tävlingen finns på www.tomelillamk.com
Mer information om rallycross och SM finns på www.svenskrallycross.se
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Rasmus Berggren testar BMW´n inför kommande helgs SM premiär på Svampabanan.

