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William Nilsson en vinnare direkt i Rallycross EM
Ny sport, nytt underlag, ny bil, nytt team, ny bana, ny serie och nya konkurenter. Förutsättningarna
kunde inte vara tuffare när 13 åriga(14 i november) skulle gör sin debut i Rallycross EM´s Juniorklass JRX
Cup på Nyirad banan i Ungern.
Segern kom efter en helgs hårt slit av både teamet, VEIDEC Racing by US Capital, och William som körde
sin första rallycross tävling, till skillnad från sina konkurenter. Efter en vecka av hårt arbete kunde
teamte äntligen påbörja resan mot Ungern och EM premiären för JRX Cup. Veckan innan tävling har
annars präglats av motorras, vilket fick teamt att köpa in en ny motor från Hansen Motorsport i Götene,
ett lyckat köp, skulle de visa, så den nya motorn gick som en klocka under hela helgen.
Williams resultat i de inlednande kvalheaten, 4:a, 2:a, 3:a och slutligen en första plats i det sista heatet
gjorde att William visste att han kunde vinna dagens slutgiltiga final om allt stämde.
-

Vilken helg, det gick skitbra! Jag är jättenöjd minst sagt, detta trodde jag inte när vi körde
hemifrån i torsdags morse. Att det skulle gå så här bra, och att jag skulle vara överst på pallen i
min första tävling. <jag visste att jag hade chansen, men jag trodde inte riktigt på det. Allt har
fungerat jättebra, de var bara i det första heatet, vi hade inte koll på att de skulle vattna, så jag
snurrade lite i dettta heatet och blev tyvärr sist. Men sen har det bara gått fortare och fortare
hela helgen, berättar en strålande glad William Nilsson som tagit sit livs första seger i rallycross
EM´s Junior serie JRX Cup.

Williams körning imponerade på många under helgen. Han tog samtliga starter i alla heaten, och
förvaltade 2 av dessa till förtsa platser. I Finalen var William snabbast från 3:e startrutan, ett led bakom
1:an och 2:an, in i första kurvan. Han behöll ledningen fram till att han tar alternativspåret, då Magda
Andersson, från Hörby, tar sig förbi och upp i ledning tätt före William som lyckas återta ledningen när
Magda kör för snabbt in i en kurva och glider ut, så William kan ta sig förbi.
-

Vilken känsla att köra över mållinjen som vinnare, helt otroligt. Magda var egentligen den
snabbaste under hela helgen, men jag lärde mig både bilen och banan för varje heat, och gjorde
inga misstag i finalen, därför vann jag, det kunde inte startat bättre i år, berättar William.

Teamet och William, får nu en enkle resa hem till Skåne och börja uppladdningen för nästa tävling som
är redan den 8-9 Juni, Kouvola banan i Finland. Dit kommer landslagsföraren William Nilsson och teamte
Veidec Racing by US Capital som ledare av mästerskapet, efter deras första tävling i Rallycross någonsin.
Respekt!
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