
Ljungby MK, Midsommardansen 17 maj 2014 
 
Tävlingsfakta 

Nationell rallytävling på grus, ingående i DM för Södra BF och Smålands BF samt SSRC. 

Start och mål i Ljungby. 

Totalt 147,13 km, varav 5 specialsträckor på totalt 10,21 km.  

Totalt kom 119 till start. 102 fick en placering i mål, 17 bröt, 14 %. 3 pga. avåkningar, 

12 pga. tekniska problem samt 2 av för mig okänd anledning.  

 

Från Trelleborgs MK deltog Gustav Tillgren A-förare i Grupp E samt Fredrik Lenander B-

förare i 4WD. 

   

I vårt team ingick Gustav Tillgren med co-driver Peter Larsson i en VW Golf 4 med 

startnummer 63, service sköttes av Roland Karlsson samt support med hjälp av Dennis 

och Eva Tillgren.   

 

I Grupp E startade 12 ekipage varav 4 A-förare, 3 B-förare samt 5 C-förare.  

Snabbast i Grupp E blev A-föraren Stefan Ottosson, Vetlanda RC i en VW Golf 3, 

totalplacerad på 34:a plats med sluttiden 24,48,3, 2,16,1 efter totalsegraren.  

Gustav och Peter kom på 4:e plats bland A-förarna samt på 4:e plats totalt i Grupp E och 

totalplacerad på 57:e plats med sluttiden 26,03,2. 

 

I Grupp E B-förare segrade Linus Svensson, Gullabo RC i en BMW 318i med sluttiden 

26,03,4 totalplacerad på 58:e plats och 5:e plats i Grupp E.  

 

I Grupp E C-förare segrade Per Molin, Toarps MK i en Ford Focus med sluttiden 26,16,9, 

totalplacerad på 63:e plats 6:e plats i Grupp E. 

  

Totalsegrare blev Åke Jacobsson, Emådalens MK i en Ford Focus, 4WD med sluttiden 

22,32,2, 0,00,1 före Joachim Grahn, Simrishamns MK i en Ford Focus WRC05, 4WD, och 

0,02,7 före trean Stoffe Nilsson, Hässleholms MK i en Subaru Impreza WRX Sti. 

  

Genomsnittshastigheter: 

Åke Jacobsson 107,0 km/t 

Stefan Ottosson 97,3 km/t 

Linus Svensson 92,6 km/t 

Per Molin 91,2 km/t 

Gustav Tillgren 92,6 km/t 

 

Snabbast på SS i Grupp E oavsett förarklass 

 

SS1 Hedenstorp 5,89 km 

Erik Bergman 3,37,3 

Stefan Ottosson 3,37,8 

Thobias Svensson 3,38,0 

(Gustav 6:e tid 3,50,4) 

SS2 Källsjö 9,78 km 

Thobias Svensson 5,57,1 

Stefan Ottosson 5,57,9 

Erik Bergman 5,58,1 

(Gustav 5:e tid 6,15,6)  

SS3 Torkelshult 6,13 km 

Thobias Svensson 3,46,9 

Stefan Ottosson 3,47,6 

Erik Bergman 3,49,9 

(Gustav 4:e tid 3,55,5) 

 

 

 

 

 



SS4 Rokullen 6,23 km 

Thobias Svensson 4,02,8 

Stefan Ottosson 4,03,0 

Erik Bergman 4,03,0 

(Gustav 4:e tid 4,13,1) 

 

SS5 Lyngsåsa 12,18 km 

Stefan Ottosson 7,22,0 

Thobias Svensson 7,35,0 

Erik Bergman 7,42,6 

(Gustav 4:e tid  7,48,6) 

 

Förlust/vinst i sekunder per kilometer specialsträcka 

Stefan Ottosson vs. Åke Jacobsson förlust i s 3,385/km 

 

 

Totalresultat Grupp E  Tot tid   Diff Tot plac Diff s/km 

 

1. Stefan Ottosson  A 24,48,3    0.00,0 34 0,000 

2. Thobias Svensson A 24,59,8 +0,11,5 38 0,286 

3. Erik Bergman A 25,10,4 +0,22,1 45 0,550 

4. Gustav Tillgren A 26,03,2    +1,14,9 57 1,863 

5. Linus Svensson B 26,03,4 +1,15,1 58 1,868 

6. Per Molin C 26,16,9 +1,28,6 63 2,203 

7. Ola Schön C 26,34,3 +1,46,0 70 2,636 

8. Fredrik Eidhall C 26,55,6 +2,07,3 77    3,166 

9. Keith Wennberg C 27,28,0 +2,39,7 85 3,972 

10. Carl Ryke B 28,32,6 +3,44,3 91 5,578 

11. Christer Karlsson C 33,19,9 +8,31,6 99 12,723 

12. Jesper Larsson C Bröt på SS1 pga. rullning   

-----------------------------------------------------------------------------------------------            

 

Ottosson gjorde det igen!! 
 

Det var riktigt svårt att välja rubrik till dagens tävlingsreferat från den snabba 
dansen i Ljungby. ”Grupp E, en thriller i fem akter”, eller ”Kungen vägrar lämna 
från sig tronen” eller ”Hur bar han sig åt?”. Det fick bli ovanstående för precis så 

var det ju.   
 

Årets Midsommardans var en tidsmässigt kompakt historia, i varje fall om man 
jämför med den föregående ”Kongen” som var raka motsatsen. Det blev en 
snabb tävling med förhållandevis korta transporter och fram för allt, kurviga och 

mycket snabba vägar. Snitthastigheten var högre än i Simrishamn som med sina 
spikraka partier erbjöd bilarna att varva ut, och då kan man knappt föreställa sig 

hur fort det gick över krönen in i nästa böj i Midsommardansen. Det var ingen 
slowfox precis, snarare jitterbugg. Eller som i Grupp E där tre herrar ägnade sig 
åt ”river dance”, det vill säga att alla tre gjorde exakt samma sak i samma takt!  

 
Om vi börjar med en liten titt i toppen, då finner en av historiens minsta 

segermarginaler. Det har säkert hänt förut, men att segra med blott 0,1 sekund 
väcker säkert många funderingar hos både segraren och tvåan. Alla de där ”tänk 
om jag hade-tankarna” som poppar upp när man konstaterat faktum. Men så 

blev det; Åke Jacobsson vann danstävlingen med just 0,1 sekund före Jocke 
Grahn. Om vi leker med tanken att de höll tävlingens snitthastighet, 107 

kilometer per timma, när de passerade den sista fotocellen på SS5 och kört 
jämsides i drygt fyra mil, då blev avståndet mellan ettan och tvåan knappt tre 
meter… 

 



I 2WD höll Christopher Zeijlon Skillingaryd i sin vita Volvo 240 för favorittrycket 
och redan på SS1 visade han vem som ville stå överst på pallen när rallyt var 
över. Han lyckades dessutom knipa fjärdeplatsen i totalen vilket i mina ögon är 

en strålande insats. Utöver det hade han dryga 20 sekunder ner till tvåan i 2WD, 
Magnus Johansson, Älmhult. Det kostade dock på en smula. Han blev av med 

bakre kofångaren då han strax efter det, i välkänd Zeijlonstil, presterade dagens 
absolut bredaste ställ där vi stod på SS4. Undrar hur många gånger han tvingats 
reparera aktern på den Volvon? 

 
Dagens underhållning, bättre än ”Let´s dance”, bjöd killarna i Grupp E på. Erik 

Bergman, Stefan Ottosson och Thobias Svensson körde så jämnt, att man skulle 
kunnat justera atomuret i Frankfurt efter deras tider. Nåja, nästan i varje fall.     
I mål på SS1 var marginalen mellan de tre ynka 0,7 sekunder med Erik Bergman 

först över mållinjen. Det skulle bli Eriks enda sträckseger men marginalerna 
mellan de tre skulle bli fortsatt små ända fram till SS5.  

Gustav fick en minst sagt strulig inledning. Det blev stressigt i TK:n då de var 
tvungna att justera däcktrycket före start och när de därefter, något jäktade, 
hamnade i kupén, saknades kabeln till den primära intercomutrustningen. Panik 

utbröt och de fick igång reservintercom men med den nackdelen att Gustav 
varken hörde Peters noter eller motorljudet särskilt väl. Det blev ingen bra start 

på Midsommardansen.  
 

 
 
SS2 blev heller inte så lyckad för Gustav och Peter. När det var knappt tre 
kilometer kvar av sträckan, kom Gustav ut i lösgruset i samband med ett 

vägbyte höger, och fyllde vänster bakhjul med grus. Det innebar att de fick en 
fruktansvärd obalans i bakvagnen, hela bilen skakade så fort de kom över 70 

kilometer i timman. Gustav var tvungen att släppa ner hastigheten rejält på de 
långa rakorna som fanns i slutet av sträckan, allt för att skona bilen. Peter kunde 
heller inte läsa några noter, det gick inte att hålla blocket still. Hade det hänt i 

början på sträckan, hade de förmodligen brutit tävlingen, eller i varje fall stannat 
för att rensa fälgen. Gustav var grymt besviken och arg.  



Det fanns dock tre herrar som inte fick något grus i maskineriet fast rollen som 
herre på täppan, växlade efter målgång på tvåan. Thobias Svensson hade fått 
upp ångan ett snäpp till med sin ”Svenssonbil” och knep sträcksegern. Thobias 

hade drabbats av en elak allergi som satte ner hans krafter men trots det, körde 
han en sekund snabbare än Erik Bergman och mellan dessa båda trängde Stefan 

Ottosson sig emellan. För oss i skogen, med Resultatservice.com i telefonen, 
kittlade det till i magen när tiderna efter tvåan presenterades. Helt otroligt att 
det efter två SS bara var 0,3 sekunder mellan ettan och tvåan. Vilken spänning 

och dramatik! 
 

 
 
 
 

På trean avancerade Stefan Ottosson en placering då han passerade Erik 
Bergman. Här tog Thobias sin andra sträckseger, 0,7 sekunder före Stefan. Erik 

fick nöja sig med tredje plats, 3 sekunder efter Thobias och plötsligt var gapet 
mellan ettan och trean hela 2,8 sekunder. I det här gänget får man skriva så, 
”hela”, därför att det är så otroligt duktiga på att utnyttja sina likvärdiga bilar, 

att det blir så här spännande. Gustav var väl inte särskilt lycklig när han kom till 
målet på trean. Han hade snurrat i ett vägbyte där det övergick till asfalt och 

nosen pekade mer åt det håll de nyss kommit ifrån än dit de egentligen skulle. 
När de sen skulle dra iväg i rätt riktning, fick Gustav i fel växel och allt blev bara 

så jobbigt. När de kom till serviceplatsen i Ljungby, kunde de konstatera att de 
var nästan 40 sekunder efter Thobias vilket förmodligen upplevdes som rätt 
frustrerande. 

 
För Gustavs del innebar SS4 en förhållandevis felfri dans och en skaplig tid blev 

resultatet. Men det fattades fortfarande ett antal sekunder upp till de tre där 
framme i täten. Thobias lyckades ta sin tredje sträckseger men marginalen till 
tvåan på sträckan, Ottosson, var inte mer än 0,2 sekunder! Skillnaden mellan 

Thobias och Stefan var nu 1,5 sekunder och den skillnaden innebar inte ens en 
missad inbromsning, det var mindre än så. Allt skulle avgöras på femman. 

 



 

 
 
 

 
Om man ser namnet ”Lyngsåsa” och har varit på rally förut, då blir det lite extra 

hjärtklappning. Detta är en rallysträcka med stort ”R”. Därinne för man inte 
tappa koncentrationen en enda sekund. Det är fullt fokus som gäller. Stefan 
Ottosson, som skuggade tätt bakom Thobias Svensson, visste på förhand att 

detta var en typisk ”Ottossonsträcka” och nu skulle allt sättas på ett kort. Det 
var ladd till 100 procent från första metern när Stefan och Sofie gav sig iväg på 

femman. Är det något Stefan är specialist på, är det att leverera när det gäller 
och det var nu det gällde. Linjeåkning utan kast, bromsa rätt och lagom, 
notleveranser utan misstag. Det höll för Ottosson och Adolfsson. De lyckades 

sätta en kanonsuperdupertid på SS5, en tid som borde få rallyvärlden att både 
häpna och förundras! De fick 22:a tid totalt på sträckan, 82 bilar efter sig, bilar 

där de flesta har betydligt fler pållar under huven än vad som döljer sig i 
Ottossons maskinrum. Vi såg väl ut som fågelholkar när vi konstaterade faktum. 
Stefan och Sofie förpassade Thobias och Henrik till andraplatsen med dagens 

enda sträckseger för deras del och det med hela 13 sekunders marginal! En 
mycket imponerande rallykörning gav upplösningen av dramat. Det var synd om 

Thobias som hade besvär med allergi, det spelade nog en viss roll när det gällde 
fokuseringen på uppgiften och jag kan förstå hans frustration när han såg 

Ottossons tid vid målgången på femman. Erik Bergman hade nog kunnat 
leverera en bra tid på femman om han inte varit utanför grusvägen, det 
försvårar det hela.  

 
Gustav var nöjd med sin insats på femman. Tillsammans med tiden på SS4, 

revanscherade han sig väl, och lyckades hålla alla B- och C-förarna bakom sig 
även om marginalen till Linus Svensson var ynkligt liten. Men så är det i rally på 
elitnivå, det gäller att ha marginalerna på sin sida. Gustav vet samtidigt att han 

kör fort, det gäller ”bara” att slippa misstagen. Och oturen.  
 



Bland B-förarna knep Linus Svensson ytterligare en seger. En som förmodligen 
känner sig besviken är Carl Ryke som inte får till det riktigt med sin nya rallybil. 
Med sin gamla ”trea” krigade han i topp-tre i varje tävling men nu vill det sig 

inte. Efter SS4 var han 40 sekunder efter Linus Svensson och 30 sekunder efter 
Gustav. Carl och Gustav har genom åren haft varandra som en slags måttstock, 

och då hade ju Gustav haft en massa strul på de tre första sträckorna blev 
resultatet inte så angenämt för Carl. På SS5 strulade växelföringen och han blev 
av med både växlar och tid och så var en bra placering helt borta för Carl och 

Joakim. Trist.  
 

C-föraren Jesper Larssons Midsommardans gick inte alls lika bra som tidigare 
rallyn där han dominerat försäsongen med sin nybyggda Toyota Corolla. Jesper 
rullade på SS1 efter att ha kommit ut i lösgruset på ett snabbt parti och så var 

både dag och bil kaputt. Istället stod Per Molin överst på pallen efter att ha 
presterat bra tider under rallyt, fyra sträcksegrar bland C-förarna av fem möjliga.  

 
Som lite kuriosa vill jag framhålla att det var väldigt få som bröt. Det var, trots 
att det var ett snabbt rally, bara 14 % som fick avbryta och av dem få som åkte 

av. Det mesta berodde på tekniska problem som, i och för sig, kan ha berott på 
att man varit ”på fel ställe”. Men det brukar handla om cirka 20 % i var tävling 

så 14 % är en siffra jag gillar. Jag är i skogen för att se snygg bilåka, inte för att 
se bilar som kraschar. Det är det värsta jag vet. Det är inte bra för sporten och 

mycket trist om någon skadas, de som tävlar eller i värsta fall någon i publiken.   
 
Det är inte särskilt smart att ställa sig alldeles vid vägkanten och vända ryggen 

mot vägen som en äldre man gjorde på SS4. Han trodde nog att han var 
skyddad mot fara om han bara vände ryggen till… Problemet var att bilen som 

kom, släppte av för att passera säkert och det kommer inte något sportsligt ur 
det. Ingen av oss som gillar rally vill väl att det ska bli ytterligare en allvarlig 
olycka med publik inblandad. Eller hur? 

 
 

 
 



 
Till sist: ett stort GRATTIS till Stefan Ottosson med co-driver Sofie Adolfsson för 
en fantastisk prestation på SS5 där de tog kommandot och knep segern i 

Midsommardansen 2014 och dessutom lyckades tvåla till en massa ”Goliatbilar” 
med sin ”Davidbil”. Publiken, som brukar lämna sträckan när Grupp E kommer, 

de förstår nog inte riktigt vad de går miste om! Och ett stort tack till alla er 
andra ”Ekonomiare” för att i tävling efter tävling leverera både spänning och 
dramatik! 

 
Vi ses i Tingsryd och SSR! Vi ska hoppas att det blir lika spännande där och att 

en viss röd Golf är med och irriterar i tätstriden.  
  
Vid tangenterna 

Dennis Tillgren 
 

0708 229367  dennis.tillgren@gmail.com 
 
 

  


