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Junior SM Premiär 
Lördag och söndag 3-4 maj kördes årets första deltävling i Junior SM på Rövaredalen.  

I strålande vårväder genomfördes kvalheaten på lördagen och finalerna under söndagen.  

Söndagen erbjöd också en nationell tjej tävling – MX Girls Trophy.  

Rövaredalen är helt ombyggd sedan förra SM-deltävlingen som kördes år 2012. 

Banan är numera en av de modernaste i sitt slag och bjuder även på ett delvis nytt 

mjukare underlag med träflis inblandat i gruset. 

  

Förutom en krånglande bugg i visningen av varvtiden i bandepån förlöpte lördagens 

kvalheat bra och de förmodade toppförarna fanns alla med till söndagens finaler. 

Klubbens egna förare i MX 2 Linus Astander och Carl Söderholm fanns också med i 

kvalheaten och där lyckades Linus bäst med en placering på grinden i finalen medan Carl 

kom med i andra finalheatet genom en reservplats. 

 

Söndagen kördes inför ett 500–tal betalande åskådare som fick se flera spännande och 

jämna heat med riktigt intensiva närkamper om första platsen. 

 

I första heatet MX 1 klassen turades Oskar Olsson och Jesper Jönsson om att leda. 

Efter att Jesper blivit lite distanserad började han en kamp mot klockan för att hinna 

ifatt Oskar, bl a körde han det 16 varvet som sitt snabbaste men Oskar vann tillslut 

med Jesper på andra och Sebastian Lorentz på tredje plats. 

 

Det andra heatet påminde mycket om det första med samma tät-trio men målgången 

blev den omvända med Jesper som segrare, Oskar på andra plats och Sebastian Lorentz 

på tredje. 

 

Av de lokala förarna placerade sig Robert Toftén, Rödeby CK bäst,  

men utanför poängplats.  

Även Kasper Sjöström Rödeby CK körde finalheatet men fick något sämre placering.   

 

I MX 2 klassen turades Ken Bengtsson och Pontus Jönsson om att vinna var sitt heat.  

I det första heatet segrade Pontus med Ken som tvåa och norrmannen Lasse 

Christoffersen på tredje plats. Linus Astander körde här in som 22:a  
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Det andra finalheatet börjad med en omstart efter ett par vurpor på första varvet där 

bl.a. klubbens förare Carl Söderholm tvingades bryta efter att gått omkull vid speaker-

torns hoppet, även första heatets tredjeplacerade Lasse Christoffersen vurpade i tre-

stegs trappan och båda tvingades bryta. 

Heatet vanns av Ken Bengtsson före Pontus och Anton Gole. 

Linus körde här in på en nittonde plats. 

Övriga lokala förare i MX 2 var Oskar Johansson och Elias Andersson från Rödeby. 

 

MX Girls Trophy 
 

MX Girls Trophy vanns klart av Ebba Bergström med seger i båda heaten. 

Andra platsen intogs av Kajsa Siecke och Josefin Larsson på en tredje plats. 

Klubbens egen tävlande Malin Evaldsson tvingades bryta efter en vurpa i första heatet. 

 

 

 
 

Vissefjärda Crossklubb vill tacka alla 

funktionärer som möjliggjort att tävlingen 

kunde genomföras, samt publik och 

tävlande välkomna åter.  
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