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Återigen har lilla Höljes förvandlats till 
en stad! I år växte den mest av alla år. 
21 500 i publiken är en storslagen skara. 
Tidigare rekordet låg på 19 500. Återi-
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gen blev det succé arrangörsmässigt. 
Funktionärerna vet sina platser och är 
helt på det klara vad deras uppgifter är. 
Vi hade ett mycket stort startfält med många 
välkända namn. Det är vi också stolta över. 
Men mest stolta är vi nog ändå över den mång-
hövdade publiken som gjorde att Höljes blev 
4:e största ort i Värmlands län under en helg!! 
Och vad ni skötte er bra! Det är bara att ge er en 
stor ELOGE! Tack ska ni ha! Ni som inte kän-
ner på er att ni hör till den skaran utan hör till 
den pyttelilla delen som inte var där för att ha 
kul, tänk efter till nästa år om det inte vore ro-
ligare att komma hit och ha det trevligt istället.

Det är roligt att gå runt bland er som cam-
par och se hur fi nt ni bor. Tyvärr kunde jag 
inte göra det i år p.g.a ett snedsteg av min fot 
veckan tidigare. Men jag antar att det såg ut på 
samma sätt som tidigare. Medhavda soffgrup-
per, uppbyggda verandor, specialdesignade 
husvagnar m.m.

Det verkade som om de fl esta njöt och trivdes 
av tillvaron däruppe. Jag träffade några under 
lördagskvällen: Tuija Valkola och Roger Er-
iksson kom hit i fredags. Roger känner för fö-
rarna. Han har varit här och tävlat för ett antal 
år sedan i Div. grupp A i en Saab Turbo.
Alexander Brüdigam och Henrik Klevendal 
trivdes. Alexander har varit här förrut, Henrik 
är här för första gången och lovar att detta inte 
är sista gången. 
UllaBritt och Sten Larsson är här för 23 året! 
I år håller de tummarna för släktingen Jimmy 
Farsbo.
Jag träffar även Sverre Isachsen, en glad täv-
lingsmänniska med humöret på topp! Han be-
rättar att han började köra Folkrace (Bilcross) 
1988 i en VW Bubbla. 1999 gick han över 
till Rallycross. Även där körde han Bubbla i 
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den Super Nationella klassen. Han blev NM-
mästare samma år och även 2000 och 2002. 
2002 hade han dessutom gått över till Div. 
1 i en Ford Focus. Sverres första riktigt sto-
ra vinst kom på Höljesbanan 2003. Han har 
med sig en 3:dje plats i EM 2005 och en 4:e 
plats 2006. Hans målsättning i år är att vinna.
- Om jag inte vinner vill jag helst se Jernberg 
överst på tronen, säger Sverre. 
Team Isachsen har en mycket god samman-
hållning under hela säsongen berättar team-
chefen Jan-Thore tillsammans med Per-Jör-
gen som är hotell- och helikopterägare ägare 
på Gol.

Aftonbladet delade ut många + efter att ha varit 
i Höljes under Rallycross-helgen. De pratglada 
speakrarna Thor Mostue och Gunnar Fridlund 

fi ck tillsammans med de tävlande 5 +!
Världsklass! blev betyget. 

Publiken och Spänningen fi ck 4 +!

Jag tar även ett snack med Kopparbergs-”gub-
barna”. Det är de som ser till att vi får i oss 
vätska under helgen och det går åt en del.
Ja, är det riktigt fi nt väder  kan det gå åt  
ca 50 000 burkar under en helg här uppe.

På måndagsmorgonen kunde man läsa i tid-
ningarna om evenemanget och alla var enade
om att det var en storslagen skogsfest med un-
derhållning för hela familjen! Spänning, dra-
matik, underhållning och försäljningar.



Urban Bergström har i år tagit ett sab-
batsår men kunde inte stå emot trycket att inte 
få åka i Supportklassen här på hemmabanan. 
När Mats Öhman från Älvsbyn, som köpt hans 
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gamla motor ringde och sa att han hade hyrt 
en motor som Urban skulle ta och sätta i sin 
Volvo var det klart. Öhman skulle dessutom 
inte ha en krona för detta! Det kunde ha slu-
tat riktigt illa redan på fredagens träning. Ol-
jepumpen skar, men han stannade direkt och 
problemet kunde fi xas med hjälp av snabba 
och duktiga mekaniker. Urban visade genast de 
andra vad han gick för och kunde ohotat köra 
igenom kval och A-fi nal utan några problem.
- Fy fan va gôtt, säger Urban. Jag älskar att 
köra här!

Niklas Hagström, Div 2, har tagit för vana 
att vinna här på Höljesbanan. Hans tredje raka 
är ett faktum. I år är han dessutom Finnskoging 
efter att ha bytt klubb från MK Team Westom. 
Han hade lite problem under lördagen med 
stötdämparna men med lite inställningar här 
och där blev de perfekta till söndagen. 
Klubbkompisen Peter Hedström
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 kör i 
samma klass och var besviken med sin helg.
- Jag var säker på minst en andraplats när jag 
satt på startplattan inför A-fi nalen, säger Peter. 
Jag är jävligt besviken att jag ”bara” blev fyra, 
suckar han. 5:e växeln försvann i fi nalen och 
han tvingades köra långsammare än de andra 
på vissa delar av banan. Peter lovar att ta re-
vansch i Norge på Momarken.

Lasse ”Stinsen” Larsson, kör sitt sista 
år och tog sin första Division 1-seger i Höljes 
just denna helg. - Det är helt underbart, säger 
Lasse. - Men jag fi ck kämpa i 110 % hela ti-
den. Men bilen har gått perfekt hela helgen 
och det har varit ett sant nöje att få åka här 
och samtidigt få stå högst upp på pallen. Näs-
ta år får vi alltså se ”Stinsen” som åskådare.
Franske Div 1 mästaren Olivier Anne stod 
för helgens västa rullning under lördagen. Bi-
len blev skrot men Olivier klarade sig utan 
skador som tur var.
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Det har varit en riktig kanonhelg med publik-
rekord, höjdarstartfält, superbra arrangörs-
mässigt. Funktionärer,  räddningstjänst och 
Röda Korsare - ni är guld värda! 
Vi hade  störtskurar under lördagen men, vad 
då? Då bjöd några ur publiken på show nere 
i alternativspåret, (som förvandlades till sjö), 
med nakenbad och gyttjebrottning!
Fler bilder kommer att läggas in, men nu drar 
jag till Momarken på Rallycross EM!

Carina
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