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Välkommen till fartfesten 
VÄNNÄS. Det var förvisso 
ett tag sedan (2007) som 
Vännäs Motorklubb senast 
arrangerade en riktig SM-
deltävling i rally där vi dock 
ska komma ihåg att vi stod 
värd för SM-sprinten under 
Umeås SM-vecka 2014.

Annars har vi en lång 
arrangörsbakgrund där 
vi redan 1963 körde vår 
första rallytävling och då 
hade VMK redan innan 
dess anordnat tävlingar i 
bilorientering och moto-
cross (VM 1958 var givet-
vis en stor händelse).

Jag hade förmånen att för 
51 år sedan, i mars månad 
1967, vara tävlingsledare 
då vi för första gången 
stod värd för ett SM-rally 
och då tillsammans med 
Umeå AK och KAK/U 
(Ungdomsförbund) och 
då med start i Umeå bjöd 
vi på en 35 mil lång bana 
och redan två år senare 

1969 var det dags igen, 
men då handlade det om 
ett sommarrally med start 
och mål, precis som nu, 
utanför Medborgarhuset i 
Vännäs och det helt i 
egen regi.
 
Några år senare ar-
rangerade vi och Umeå 
AK med kort varsel ett 
SM-rally vilken vi roddade 
upp på någon månad efter 
att en klubb söderöver inte 
fått tillstånd på grund av 
en strejk hos länsstyrelsen 
där nere.

Sen har vi arrangerat 
rallyn, såväl regionala 
som nationella, med hyf-
sat jämn regelbundenhet 
där vi exempelvis under 
1990-talet stod värd för 
ett SM-rally (North Swe-
dish Rally) precis varan-
nat år och det är med 
glädje jag nu konstaterar 
att det är dags igen.
Att planera och genom-

föra ett SM-rally i dag i 
jämförelse med för 50-talet 
år sedan är, som allting 
annat i vårt samhälle, gi-
vetvis en stor skillnad och i 
dag mycket mer krävande.

Ta bara säkerheten där 
det i dåtid räckte med 
att pila banan för förarna 
och kanske fälla någon 
granruska över någon väg 
som de inte skulle köra på, 
men tittar vi till jobbet kring 
till tidtagningen så är det 
oerhört mycket smidigare 
och mer rättvist i dagens 
elektroniska tidevarv än 
under eran då vi satt 
med kronometrar eller 
stämpelur, tryckte av och 
manuellt skrev 
av tiderna.

Tittar vi sen på själva 
tävlandet så är det enormt 
mycket snabbare bilar och 
vägar som används i dag 
vilket också är tjusningen 
med det hela. Det är 

obegripligt hur fantastiskt 
duktiga chaufförerna är 
i dag vilket jag tycker 
är en stor anledning till 
att du ska leta dig ut i 
skogen och se förarna 
göra upp om årets första 
poäng i den Svenska 
Mästerskapsserien.

Som ordförande i Vännäs 
MK känner jag en stor dos 
stolthet över att VMK som 
ensam klubb står värd för 
SM-rallyt – även om vi har 
tacksam hjälp av en del 
andra klubbar – och det på 
en så pass liten ort som 
vårt Vännäs trots allt är.
Detta SM-arrangemang 
sätter verkligen sin prägel 
på hela orten med omnejd 
under detta veckoslut där 
jag är glad för det intresse, 
nyfikenhet och engage-
mang som visas av många 
fler än vi inom VMK som 
en gång i tiden mer eller 
mindre tvingades smyga 

och smussla med vår 
verksamhet. Att vi nu kan 
ha serviceplatsen förlagd 
till centrala Vännäs och 
dessutom en lättillgänglig 
publiksträcka på Lilja-
skolans övningsområde 
gläder mig i detta sam-
manhang mycket.

Ett SM-rally är stort för 
Vännäs MK och kommun, 
för företagen och medbor-
garna i Vännäs och alla 
enormt hängivna funktio-
närer.

Välkommen!

Göran Timner
Ordförande 
Vännäs Motorklubb

Ordförande, Göran Timner, har ordet. 
FOTO: GUNNAR ERIKSSON
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Intensiv vinter 
för banchefen
Rally Vännäs banchef 
Roland Johansson har 
haft fullt upp under den 
här vintern.

- Det var flera år sedan 
vi hade så här mycket 
snö och vinter vilket gör 
att vi kommer att kunna 
bjuda på ett suveränt 
härligt vinterrally med 
fantastiska vägar, berät-
tar Roland.

Föregående vintrar har 
varit tämligen klena i 
Västerbottens kustland.

– Åtminstone sena, 
men nu fick vi vinter 
redan i november månad, 
konstaterar banchefen Ro-
land Johansson som i flera 

månader mer eller mindre 
dagligen plogat sträckor.

– För oss har det väl i 
ärlighetens namn kommit 
väl mycket snö och det 
nästan hela tiden, vi har 
verkligen haft fullt uppe 
med plogningen, berättar 
Roland. 

– När det sen varit några 
korta lugnare perioder gäl-
ler det ju också att få bort 
allting och förbereda sig 
på nästa snösväng.

Det har varit mycket 
slit och planeringen 
för vissa ispartier på 
specialsträckorna har 
också varit besvärlig.

– Men där har vi alterna-

tiva lösningar om vi inte får 
till det.

– Vi kan i alla fall ga-
rantera att vi kommer att 
bjuda på ett helt fantastiskt 
vinterrally med skarpt 
isunderlag och rejält höga 
plogkanter och vallar så 
att det liknar en rodelbana, 
säger Roland och tillägger:

– Vallarna är också rejäl 
hårda varför jag varnar de 
som har tänkt sig att gena 
där, tänk om, skrattar han.

Något annat?
– Vissa maskiner har 

gått sänder vilket alltid 
ställer till det, men det hör 
väl till, menar banchefen 
Roland Johansson.

Rally Vännäs banchef Roland Johansson tycker att det kommit onödigt mycket 
snö men ser fram mot att kunna bjuda på ett suveränt härligt vinterrally. 
FOTO: GUNNAR ERIKSSON

Fler upplevelser hittar du 
på visitvannas.se

Tack till markägarna
Tusen Tack till alla 
nedanstående välvilligt 
inställda markägare, väg-
hållare samt vägfören-
ingar som möjliggör för 
oss i Vännäs Motorklubb 
att köra Rally Vännäs.

Ingemar Andersson -   
Jan-Olov Bingebo - Per-Er-
ik Edberg - Göran Edholm 
- Bror Eriksson - Börje Er-
iksson - Gertrud Eriksson 
- Tage Forsmark - Göran 
Granström - Ture Gunnars-

son - Sven-Ivan Hansson 
- Kjell-Arne Hermansson - 
Jonas Holmberg - Holmen 
Skog - Eskil Johansson 
- Lennart Johansson - Sol-
Britt Johansson - Bengt 
Jonsson - Kjell-Allan 
Jonsson - Sixten Jonsson 
- Anders Lennartsson - 
Simon Lidestav - Karl Lind 
- Kurt Lindgren - Albert 
Lindström - Börje Lund-
ström - Greger Nordlund 
- Mikael Näslund - Birger 
Olsson - John Sandberg 

- Sten Sandgren - Karl 
Sandström - Sten Sand-
ström - Bert-Åke Sigfrids-
son - Ragnar Strömsten.

Ett stort TACK riktas 
även till alla boende efter 
rallyvägarna.

Vännäs Motorklubb
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JERRY LINDKVIST: KRÖNIKAN

Jag älskar rallysporten
Farten, ljudet, stämning-
en, dramatiken, ja, givet-
vis också rullningarna. 
För att inte tala om alla 
sköna profiler.
Många är de ingredi-
enser som fått mig att 
älska rallysporten.

Under 90- och en bra bit 
in på 2000-talet hade jag 
nöjet att för min dåtida 
arbetsgivare Folkbladet 
bevaka SM-fartfesterna 
i regi av Vännäs MK och 
som gick under det skönt 
kaxiga arbetsnamnet 
North Swedish Rally.
Det blev, om uttrycket 
tillåts, kärlek vid första 
ögonkastet.

Bland höga drivor, 
snömoln och oljelukt, fick 
jag möjlighet att – på riktigt 
nära håll – stifta bekant-
skap med landets 
absoluta fartfan-
tomer.
Namn som 
Thorbjörn Edling, 
”Stecka” Wal-
fridsson, Ingvar 
Carlsson, Stig 
”Mäster” Blom-
qvist, Björn 
”Nalle” Jo-
hans-

son och inte minst Forsha-
gasonen Mats Jonsson var 
några av de stjärnförare 
som skrämde upp allt som 
rörde sig i Vännässkogarna 
när det begav sig.
Och där, som katten bland 
hermelinerna, befann sig 
också hemmasonen Tho-
mas Rådström och ställde 
till det för stjärnförarna.

Åkte med Helgesson
Jag blev ständigt påmind 
om ödmjukheten i ral-
lysporten. Till och med un-
der ett kortare depåstopp 
kunde man få senaste nytt 
från rallyskogen. Klas-
siska klyschor som ”hur 
går bilen”, ”hur är vägarna” 
och ”har du mer att ge” 
avklarades galant medan 
några minst sagt svettiga 

mekaniker bytte 
däck eller till 

och med 
motor.
Många är 
de händel-
ser som 
etsat sig fast 
hos under-
tecknad och 
som kretsade 
både i            
   och om-

kring 

dessa SM-rallyn. Som till 
exempel den där gången 
i början av 1990-talet när 
jag blev inviterad av Umeå 
AK:s Mats Helgesson att 
agera kartläsare i hans 
kritvita VW Golf.

Det var bara någon 
vecka innan SM-rallyt och 
Mats ville testa bilen och 
samtidigt bjuda mig på 
en ”åktur”. Enar West-
berg hade skottat upp en 
sträcka i Trehörningen 
utanför Tavelsjö och det 
gick naturligtvis inte att 
tacka nej till chansen att 
få åka med i högerstolen 
med en proffsig förare som 
Mats vid ratten.

Det skulle bli en upple-
velse utöver det vanliga 
och med helt oväntade 
konsekvenser dessutom. 
Farten och kraften fick pul-
sen att stiga och adrenali-
net att rusa och det var då 
jag insåg hur smal den lilla 
vintervägen var och hur 
extremt nära träden stod.

”Jag lät Roland vinna”
Några timmar och mäng-
der av sladdar senare 
var det en exalterad och 
tämligen urlakad redaktör 
som tackade för sig.

Fotografkollega Lund-
gren fick också han prova 
på några rundor och han 

blev oerhört taggad vilket 
jag skulle få erfara på 
vägen hem till redaktionen. 
Han satte högsta fart längs 
Kullavägen – ni vet den 
där sträckningen mellan 
Hissjö och Umedalen som 
består av betydligt fler 
skarpa kurvor än rak-
sträckor – och min käre 
kollega var inte sen att 
leka rallyförare.

En minst spännande 
dag slutade med att 
jag blev rejält åksjuk, 
var sängliggande med 
kräkningar i två dygn och 
mängder av erfarenheter 
rikare.
Några år senare fick 
jag byta kartläsarstolen 
mot förarstolen. Än idag 
förstår jag inte hur Roland 
Johansson hade modet att 
låna ut sin Volvo bara ett 
par dagar innan SM-star-
ten i North Swedish Rally.
Vi utmanade varandra i 
Brännfors, Tväråbäck och 
självklart höll jag igen och 
lät honom vinna i sina 
hemmaskogar. Dessutom 
skulle ju bilen sparas inför 
den riktiga tävlingen – eller 
hur det nu var...?

Hägglund körde fort
Att rallyfamiljen håller ihop 
i vått och torrt är allom 
bekant. 

Man ställer upp för 
varandra och nog är det 
allt tidstypiskt att profi-
lerna Mats Helgesson och 
Roland Johansson båda 
finns med i staben för SM-
deltävlingen Rally Vännäs 
nu 2018 som förarvärd 
respektive banchef.

Jag är inte det minsta 
förvånad att de är med och 
bidrar till att stärka banden 
inom familjen Vännäs MK.
Som sagt, händelserikt, 
spännande och intressant 
har det varit att följa ral-
lyfesterna i Vännäs MK:s 
regi. 

Jag glömmer aldrig 
intervjun jag fick göra med 
självaste Gunde Svan, 
som agerade ”föråkare” ett 
av SM-åren. Vilken profil, 
vilken citatmaskin och 
framförallt vilken underbart 
ödmjuk person han var 
och är, alla stora fram-
gångar till trots.

Jag glömmer heller ald-
rig den där lördagen när vi 
via radion fick beskedet att 
stjärnföraren Mats Jons-
son hade krockat med ett 
skoterekipage under en 
tidig morgonsträcka. Vi, 
undertecknad och fotogra-
fen Ulf Hägglund, befann 
oss då i centrala Umeå 
och därmed en bit från 
händelsernas centrum.

Med Hägglund – som alltid 
älskat höga farter – vid 
ratten och undertecknad i 
”kartläsarstolen” styrde vi 
kosan mot Hössjö och jag 
lovar – det gick vansin-
nigt fort när plattan gick i 
botten.
I dag är jag glad att vi 
båda kom fram med livet i 
behåll.

Magiskt rally väntar 
Vintern har tagit ett stadigt 
grepp om Vännäsbygden 
vilket i sin tur innebär att 
arrangerande Vännäs MK 
än en gång kommer att 
bjuda på ett magiskt vin-
terrally som bara dom kan.

Det är elva år sedan 
VMK senast var med som 
SM-arrangör och nu är 
det bara att gratulera alla 
rallyentusiaster, såväl 
förare som publik, till den 
fartfest i vinterskrud som 
kommer att bjudas 2-3 
februari 2018.

JERRY LINDKVIST
Tidigare sportjournalist 
på Västerbottens Folkblad 
i mer än 20 år. Numera 
glad pensionär boende i 
Vänersborg som tillbringar 
vintrarna i Thailand.

Ställer upp på 
Rally Vännäs
Att arrangera ett 
SM-rally är enormt 
funktionärskrävande 
och det logiskt speciellt 
under tävlingens själva 
genomförande.

– Det här är en rolig 
grej för oss i byn, tycker 
Peder Lövgren vars 
byaförening Brattby 
Gubböle IF engagerar 
sig kring sträckan som 
går i närheten av byarna 
efter E12:an mellan 
Vännäs och Umeå.

Att få loss funktionärer 
till alla sysslor under 
arrangemanget av ett SM-
rally är inte direkt någon 
busenkel uppgift:

– Nej, men jag tycker 
att det ändå gått hyfsat 
bra, säger tävlingsledaren 
Roland ”Mikro” Åström 
och berättar om att man 
dels har ”måstesysslor” 
som ska bemannas kring 
själva tävlingen, men 
också...

– Så vill vi ju ha lite 
runt om som fungerar 
och välkomnar 
med exempelvis 
programförsäljning och 

servering här och där för 
all rallypublik som väntas 
komma.

Brattby Gubböle IF är 
en av de föreningar som 
är med på rallybanan i 
SM-arrangemanget.
 – Vi har plogat upp 
parkeringsytor vid 
bygdegården (Brattbys 
tidigare skola) där 
vi också kommer att 
ha servering, vi har 
också skottat upp en 
hänvisningsväg upp till 
sträckan och där uppe i 
skogen packat platser för 
publiken, berättar Peder 
Lövgren som basar för 
detta rallyengagemang 
i Brattby Gubböle IF:s 
färger.

– Vi i byn kallar det 
kojvägen då det finns 
en koja längre upp 
efter sträckan som 
vårdhemmet hade en 
gång i tiden, nu används 
den för utflykter, grillning 
och sånt.
Brattby Gubböle IF har 
för dagen annars ingen 
direkt tävlingsverksamhet 
på agendan, men lika fullt 

en livaktig verksamhet.
– Det vill jag påstå, inte 

minst med många aktiva 
seniorer, säger Peder och 
berättar att föreningen 
sköter om elljusspåret, 
isbanan och att det äldre 
gardet träffas och fikar lite 
då och då.

– Även om det känns 
avlägset för dagen så ska 
vi även komma ihåg att vi 
sommartid håller koll på 
badplatsen Sandån där 
man kan bada och basta.

Men nu är det inte 
sommar och bad, nu är det 
vinter och rally!

– Precis och det ser vi 
fram emot, vi har rejält 
med parkeringsytor som 
publiken når om man tar 
in på byvägen som går 
parallellt med E12:an 
mellan Gubböle och Brattby 
och sen en bra publikplats 
efter sträckan där man kan 
se tävlingsbilarna rätt så 
länge genom två kurvor. 
Nu hoppas vi bara att det 
ska komma mycket folk till 
oss i Brattby Gubböle och 
Rally Vännäs, säger Peder 
Lövgren.

VMK:s värdefulla 
medarrangörsföreningar
Vännäs Motorklubb 
har i arrangemanget av 
Rally Vännäs tacksam 
hjälp och uppbackning 
av funktionärer från 
följande föreningar:

Brattby Gubböle IF  
Braxsele Byastugeförening 

FURA 
Hjåggsjödrakarna 
Högås Bygdegårdsförening  
Lycksele MK 
Skellefteå MS 
Stärkesmarks 
Bygdegårdsförening  
Umeå AK 
Vännäs HockeyClub 

Åsele MS 
samt från Vännäs 
Motorklubb:s egna övriga 
sektioner för folkrace, 
motocross, radiostyrd 
bilsport, rallycross 
respektive tjej- och 
ungdomsgruppen.

Delar av Brattby Gubböle IF:s rallystab. Från vänster Augi Larsson, Solveig 
Olsson, Kicki Lindqvist, Birger Olsson, P-O Lindkvist, Nisse Larsson, Maria 
Åkerbo med hunden Cleo, Peder Lövgren och Veronica Lövgren. 
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Vännäsby ligger naturskönt i Vännäs kommun väster om sammanflödet 
mellan Ume- och Vindelälven. Här kommer det att uppföras moderna 
radhus i två olika storlekar, 107 kvm och 120 kvm, samt ett flerbostadshus 
med 8 stycken lägenheter i olika storlekar. Husen byggs enligt vårt  
bostadskoncept Start Living. Välkommen med din intresseanmälan!

Bo naturskönt i Vännäsby
med närhet till stan

Läs mer på obos.se/brflokstallet2

Brf Lokstallet 2 säljs i samarbete med MOHV

Malin Persson
Fastighetsmäklare
Tel: 0766-22 11 37
malin.persson@MOHV.se

Jenny Bodmark
Fastighetsmäklare
Tel: 0766-37 50 33
jenny.bodmark@MOHV.se

MOHV.se

090-77 00 55

090-77 00 55

MOHV.se

MOHV

I januari är det dags för säljstart av OBOS andra etapp på omtyckta 
området Tavleliden i Umeå. Här bygger vi sex bostäder i form av fristående 
enbostadshus på 120 kvadratmeter med tillhörande varmgarage. Husen får 
upplåtelseformen äganderätt och byggs utifrån vårt miljösmarta bostads-
koncept Start Living. Ett trivsamt och modernt boende nära Nydalasjön, 
natur, skola och förskola.

Välkommen med din intresseanmälan! 

Snart säljstartar vi
Tavleliden 2!

Läs mer på obos.se/tavleliden2

Tavleliden 2 säljs i samarbete med MOHV

Erika Jansson
Fastighetsmäklare
Tel: 0766-22 11 39
erika.jansson@MOHV.se

Lina Brennervall
Fastighetsmäklare
Tel: 0766-22 11 36
lina.brennervall@MOHV.se
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”Alltid sugen på att tävlingsköra”
Jörgen Jonasson har kört rally sedan 1987, men numera mest när han har tid även om han alltid tycker att det är roligt.       FOTO: JOHAN LÖF

Senast Jörgen Jonasson 
SM-tävlade på hemmaplan 
var 2002 då han låg bra till 
efter fredagens inledande 
sträckor, men…

– Sen svarade jag 
för en rejäl avåkning på 
lördagens förstastäcka 
som jag säkert kört 78.000 
gånger tidigare, suckar 
Jörgen än i dag åt det 
trista minnet.

Två svenskasegrar
Det började dock som 
sagt redan 1987 och 
då först i en Sabb 99 i 
ekonomiklassen.

– Det var pappa 
(Torsten) som fick mig 
intresserad av rally.
Därefter byggdes en Golf-
3:a med vilken han tog två 
silvermedaljer i Junior-SM-
sammanhang i början av 
1990-talet.

– Jag hade på den 
tiden en liten dröm att få 
chansen att köra för en 
svensk återförsäljare.
Vilket också infriades då 
han först hamnade i VW:s 
svenska team 1995 till 
1997 och därefter blev det 
två år för Seats svenska 
team. 

Under dessa år klassvann 
Jörgen Svenska Rallyt två 
gånger, en gång i Golfen 
och en för Seat.
Sen in på 2000-talet 
kom familjebildande, 
uppbyggande av eget 
företagande och annat 
som gjorde att det inte blev 
så mycket rally. 

– Man är alltid sugen på 
att tävlingsköra, men det 
är mycket runt omkring 
som också ska fungera 
och hinnas med, menar 
Jörgen Jonasson.

”Får det inte bättre”
Något han alltså inte hann 
under breaket från 2002 
fram till 2011 då en Golf-
4:a dock var införskaffad.

– Numera är det dock 
på en annan nivå, jag 
kör det jag hinner, menar 
Jörgen som numera gör 
det i en Skoda med vilken 
han debuterade för rätt så 
precis ett år sedan.

– Det är på en högst 
amatörmässig nivå, men 
som vanligt oerhört roligt, 
menar Jörgen som köpte 
Skodan som något av en 
50-årspresent till sig själv 
och i det paketet ingår 

också tankar på att…
– Köra Svenska Rallyt 

någon fler gång drömmer 
jag om, det blir inte den 
här vintern, men är om 
inte ett uttalat mål så i alla 
fall en framtida tanke.

Jörgen kan vi titu-
lera egenföretagare med 
många strängar på sin 
civila lyra, men nu släpper 
han det och laddar för 
Rally Vännäs på hem-
maplan.

– Förutsättningarna 
är helt fantastiska, det 
går absolut inte att få 
det bättre, sen kan jag 
väl tycka synd om de 
som plogar och jobbar 
med banan när det nu 
blivit så otroligt mycket 
vinter, menar Jörgen som 
kommer att ha kusinen 
Nicklas i högersätet som 
kartläsare.

Sonen Philip har dock 
på senare tid vikarierat i 
den rollen och åkt med 
pappa i en del tävlingar.
  – Men har han inte 
riktigt mitt rallyintresse, 
skrattar Jörgen Jonasson 
som haft sin kartläsande 
kusin Nicklas och samma            

skruvarteam med hela 
vägen sedan allt det drog 
igång på 1980-talet.

– Att få göra något man 
tycker är roligt tillsammans 
med sina vänner har varit 
stor del av anledningen att 
vi återupptog rallytävlandet 
för några år sedan.

Sedan dryga året tillbaka är det i en Skoda R5 som Jörgen Jonasson rallytävlar 
– en 50-årspresent till sig själv                               FOTO: GUNNAR ERIKSSON

1987 körde hemmaföraren Jörgen Jonasson sin första  
rallytävling i en Saab 99.

Under senare tid har det dock varit lite till-och-från med 
fortåkandet för honom – men i Rally Vännäs kommer han till 
start i en potent Skoda R5.
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Full fart för Stefan Jonsson

Stefan Jonsson har under senare år inte rallytävlat speciellt ofta med sin Seat Ibiza men är rejält laddad nu när det ska SM-tävlas i hemtrakten.   
FOTO: MATS RAGNARSSON

Stefan Jonsson fick som 
så många andra motor-
sport och rally i blodet i 
mycket tidiga år – ”Ett gift 
som man inte blir kvitt” – 
och startade en karriär 
som dock inte direkt kan 
sägas vara spikrak och 
kontinuerlig.
Det är ju det där med tid 
och pengar…

– Periodvis har jag inte 
haft tiden eller orken om 
jag ska vara ärlig. 

När det blir mer eller 
mindre obegränsat med 
skruvande så finns det ett 
stopp någonstans och då 
är väl en sak för mig som 
får köra och tävla mel-
lan varven, men alla som 
hjälper till, kompisarna, 
självklart blir dom rejält 
less mellan varven.

Sporadiskt tävlande
Stefan menar att han 
aldrig riktigt satsat hårt 
och seriöst på rallysporten

– Så är det, jag har var-
ken haft tid, resurser och 
för del delen inte heller det 
absoluta suget, säger han.
Det hindrade dock inte att 
det under 1990-talet blev 
en hel del framskjutna 
placeringar i Junior-SM-
sammanhang och några 
år in på 2000-talet även i 
det stora SM:et.

– Då körde jag rätt 
mycket och det är klart att 
det går bättre då man täv-
lar kontinuerligt. Sen ska 
man också komma ihåg att 
i den här branschen är det 
bara segrar som räknas 
och gäller, deklarerar 
Stefan och återkommer till 
det faktum att det under 

den intensiva eran blev väl 
mycket av det goda.

En sak var väl själva 
tävlandet, men så var det 
allt skruvande och andra 
sysslor som också tillhör 
gebitet.

– Sista åren har jag bara 
kört till och från, när det 
verkligen passat och jag 
känt suget, säger Stefan 
och funderar:

– Du vet i fjol när jag 
körde Vännås Plåt-rallyt 
vid den här årstiden hade 
jag inte kört en tävling på 
två och ett halvt år.

Segerdrömmar
Stefan kommer till start 
i Rally Vännäs med sin 
Seat Ibiza Kit Car som han 
skaffade för drygt tiotalet 
år sedan nere i Tjeckien.

– Jag körde en Seat 
dessförinnan också och 
trivdes bra med såväl 
den som den här, säger 
Stefan som på frågan om 
sitt mål med stundande           

Rally Vännäs svarar tämli-
gen rappt:

– Det är ju, som jag sa, 
bara segrar som räknas 
i branschen och visst är 
det en dröm som skulle 
vara rolig, säger han och 
fortsätter:

– Samtidigt är det svårt 
i en stentuff konkurrens 
och så måste man ha tur 
så att det inte går sönder.

– Det ska hur som 
helst bli riktigt kul och det 
speciellt nu när det blir 
härligt vinterföre. Sen är 
jag rejält nyfiken på hur 
konkurrenskraftig såväl 
bilen som föraren är i de 
här sammanhangen, det 
var ju ett tag sen jag var 
med på den här nivån, sä-
ger Stefan innan han i sin 
däckverkstad i Vännäsby 
fortsätter att jobba.

– I dag blev det tok-
mycket jobb, det är givet-
vis bra men det var inte 
planeringen, säger Stefan 
Jonsson och skrattar igen.

Hössjöbon Stefan 
Jonsson har varit en 
friskus i rallystråken 
i drygt 30 år.

– Jag började med 
en Volvo 142:a, jag 
tror det var 1987, 
minns Stefan. Du 
vet, tiden går fort, 
jag fyller 50 det här 
året, skrattar Stefan 
som driver en däck-
firma i Vännäsby.

I sin däckverkstad i Vännäsby har Stefan Jonsson tävlingsbilen uppställd.
FOTO: GUNNAR ERIKSSON
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Frågor om innehållet i denna annonsbilaga besvaras av Gunnar Eriksson eller Erik Åström [070-206 16 00/tidning@rallyvannas.se]

Lösviktsgodis från Cloetta 49,90:-/kg 
gäller tom 11/2

COAL-smycken av rostfritt stål -25%
Välkommen in!

SUPERLÄCKER
RALLYBIL

99KR
 

Även 50% på utvalda tyger 
och gardiner

MODENYTT

RALLY-YRA!
50% på alla damkläder.

Herr: Slutrea + 100:- rabatt på alla jeans.

 

20% på en valfri vara under Rally-SM
Gäller ej på reavaror

RALLYERBJUDANDE

Spade 299kr (Ord pris 429kr)
Ö. Järnvägsg. 16C
0935-105 20

VÄNNÄS

KLÄNNING ORD PRIS 499:-

RALLYPRIS Endast Lör 10-15:00

249:-

Nygrillad Kyckling 39.90:- st  
Kronfågel, råvikt 1220g, Max 2/kund

RALLYERBJUDANDE
25% på alla tyger
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Flera tävlingar 
i tävlingen
Rally Vännäs, ingående i SM-serien, är logiskt 
russinet i kakan vid motorsportfesten i Vännäs 
första veckoslutet i februari, men samtidigt körs det 
ytterligare två tävlingar.
  – Det spetsar givetvis till det hela ytterligare då det 
under lördagen blir bra många fler deltagare, berättar 
tävlingsledaren Roland ”Mikro ”Åström.

SM-premiären 2018 Rally 
Vännäs startar fredag 
kväll med en publiksträcka 
och ytterligare två 
specialsträckor innan man 
gör uppehåll efter första 
etappen.

När man på 
lördagsmorgonen ger 
sig ut för ytterligare 
sex specialsträckor så 
följs SM-ekipagen av 
deltagare i anrika Vännäs 
Plåt-rallyt där nu dels 
ett gäng Volvobilar gör 
upp i VOC Mekonomens 
Sverige- respektive 
vinterserie. 

Dessutom kommer 
här också ett antal 
lokala förare att köra 
om poäng i DM-serien 
i rally för Övre Norra 
Bilsportförbundet där 
Väster- och Norrbotten 
ingår.

Startlistorna var 

inte klara när detta 
skrevs, men vi ryckte 
i alla fall till när vi till 
lördagens Vännäs 
Plåt-rally hittade mycket 
erfarna Patrik Sandell i 
anmälningslistan.

– Det är väl den 
enda helprofessionella 
föraren som kommer 
hit, konstaterar Roland 
”Mikro” Åström.
Sandell har en diger 
rallyerfarenhet men 
numera är det i den 
amerikanska Global 
Rallycross-serien han 
har sin ordinarie hemvist 
vilket dock trevligt nog 
inte hindrar honom att 
komma till Vännäs Plåt-
rallyt med en Subaru 
Impreza.

Så även utanför striden 
om SM-poäng blir det 
fullfart och spänning i 
våra rallyskogar.

Viktiga nav i rallyfesten i Vännäs. I mitten tävlingsledaren Roland ”Mikro” 
Åström omgiven av biträdande tävlingsledarna Lennart Fransson, till vänster, 
och Leif Sjöström vilken också är tävlingsledare för lördagens Vännäs Plåt-
rallyt med DM och VOC.              FOTO: MATS RAGNARSSON
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Tel 0935-109 30  www.hotelvannas.se

Hotellet  med  de  stora  möjligheterna

RALLY-SM
Special

Fredag 2 Februari
Frukost 6.30-9.00  70 kr  •  Lunch 10.30-14.00  90 kr

rally-SM buffé 17.00-21.00, 140 kr
Öppet till 24.00

LÖrdag 3 Februari
Frukost 7.00-10.30  70 kr  •  Lunch 10.30-14.00  100 kr

Kl 14.00-20.00 serveras
Högrevsburgare  160 kr

Schnitzel med pommes & bea 140 kr

rally-SM grillbuffé 17.00-21.00, 190 kr
Musikunderhållning anders Hellström 

19.00-00.00
Öppet till 01.00

Miniskrov 45 kr
Skrovmål 75 kr
Superskrov 85 kr
Megaskrov 99 kr

Öppettider Frasses
Mån-Fre 10.30-21.00
Lördag 12.00-21.00
Söndag 12.00-19.00

MAS bildades i början av oktober 2015 och består i
dagsläget av 12 st. SM-arrangörer.
MAS drivs som en ideell förening där styrelsen består
av representanter från SM-arrangörerna.
Ansvaret för central Presschef, Rallyradion, Rally-
magasinet, Rally SM:s hemsida m m ligger på MAS.
I detta åtagande ingår inte ansvaret för SM-regle-
mentet.

MAS ambition är bl a att hålla högsta kvalitet på täv-
lingarna, skaffa rikstäckande sponsorer, sänka kostna-
derna för de tävlande, subventionera startavgifterna
för Juniorerna m m samt ge förarna och teamen rätt
förutsättningar för att kunna gå vidare mot en inter-
nationell karriär.
Alla som är intresserade av att arrangera en deltävling
i Rally SM är välkomna att lämna en intresseanmälan
till MAS.

Nuvarande avtal med Svenska Bilsportförbundet om att driva Rally-SM gäller t.o.m 2019

Föreningen Motorarrangörerna i Sverige (MAS)
har sedan 2016 ansvaret för Rally SM

MAS samarbetar med dessa företag:

MAS styrelse 2018:
Ordf. Lars Mattsson (South Swedish Rally)
Vice ordf. Stefan Taleman (East Sweden Rally)
Sekreterare: Stefan Magnusson (Östersund Winter Rally)

Övriga ledamöter är;
Kalle Andersson (Rally Bilmetro), C G Wilke (Snapphanerallyt), Roland Åström (Rally Vännäs), Erik Wahlqvist (Kolsva-
rundan), Andreas Haraldsson (Rally Askersund), Johan Strömberg (Bergslagsrallyt), Hampus Juteryd (Gästabudstrofén),
Robert Goude (Rally Blekinge)

Vännäs Motorklubb
Vännäs Motorklubb 
grundades 1952 och har 
genom åren stått som 
arrangör till mängder av 
motorsportävlingar där 
man exempelvis i rally 
sedan 1967 arrangerat 
ett stort antal SM-
deltävlingar där den 
senaste var för elva år 
sedan 2007 plus SM-
sprintrallyt under Umeås 
SM-vintervecka 2014.

1973 var VMK först 
inom övre norra 
bilsportdistriktet att 
bygga en rallycrossbana 
och det givetvis på 
Pengfors Motorstadion 
– tvåa i hela Sverige 
efter Hedemora med 
att arrangera en 
rallycrosstävling – där 
klubben även förfogar 
över en nyrenoverad 
klubbstuga, men 
också tävlingsarenor 
för folkrace, radiostyrd 
bilsport samt motocross 
plus att det även bedrivs 
halkbaneverksamhet 
på den natursköna 
anläggningen just ovan 
Umeälvens strandkant.

VMK har cirka 625 
medlemmar där det 
organisatoriskt finns 
sektioner för rally, 
radiostyrd bilsport 
(miniracing), folkrace, 
rallycross och 

motocross, men även en 
ungdomskommitté.
Styrelsen består 
av Göran Timner, 
ordförande, Bernth 
Rönnberg, vice 
ordförande, Boel 
Renlund-Granath, 
sekreterare, Roland 
Åström, vice 
sekreterare, André 
Hennström, kassör 
samt ledamöterna 
Mattias Rönnkvist, 
Nils Sandström och 
Daniel Jonsson med 
Thomas Malmlöv och 

Nils Östgård som 
suppleanter.
Sammankallande för 
respektive sektion 
är Magnus Larsson 
(rallycross), Lennart 
Fransson (rally), Kent 
Asplund (radiostyrd 
bilsport), Staffan 
Lindgren (motocross) 
och Roland Lundmark 
(folkrace).

Mer om Vännäs MK:s 
verksamhet hittar ni 
på hemsidan www.
vannasmotorklubb.se
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SAMARBETSPARTNERS 
DIAMANT
All-Miljö AB
Kaj Johansson Åkeri AB
Tools
Umeå Entreprenad AB
Vännäs Kommun

GULD
Hotel Vännäs
Johansson Maskin AB
Laitis AB
LE Maskin AB
NK Lundströms Trävaror AB
OBOS (Smålandsvillan/
Myresjöhus)
PEAB Nordens 
samhällsbyggare
Poppins
Umeå Bromsservice AB
Umeå Fjärr AB
UMIA AB
Vännäs Fastigheter 
Vännäs Plåt

SILVER
ACX Logistics AB
Bilcentrum i Umeå AB
Bil Dahl AB
GS Däckservice
GULF Vännäs
Maxmoduler Produktion AB
Motorcentralen i Umeå AB
Norditek AB
S-O Larssons Maskin AB
Trejon AB
Vännfors Bygg AB

BRONS
Bilverkstan i Röbäck AB
Bjurbäcks Bygg Plåt AB
BULA AB
Bygg Något Umeå AB
Energiteamet i Umeå AB

Etting Maskin & Service AB
GIMA´s Däck
GPE Norrmjöle
Handelsbanken Vännäs
JETPAK
Jonasson Företagen AB
Kakelhuset
Lindahls Bygg
LTS Profilreklam
Mäklarföretaget MOHV
Norrvinden Förvaltning
Pers Byggservice AB
RMC Autotech (Pro Design 
Suspension)
SelandAir Cargo Handling AB
Smide och Industrimontage i Norr AB
Sportfiskeklubben Bottennappet, 
Vännäs
Sportfiskeklubben i Örträskbygden 
(SPÖ)
Standard – Bostäder Lokaler
Stall Gällerstedt, Innergård
Tegsnäshus AB
Umeå Buss AB
Västerbottningen

ÖVRIGA
Assistancekåren
Brandts Blommor & 
Begravningsbyrå
Coop Konsum Vännäs
ICA Supermarket Vännäs
Jobline i Umeå AB
Liljaskolan
MABI Hyrbilar
NRA

Payback Vännäsby
Pop & Rock
Scandic Umeå
Simpson
Tryckeri City i Umeå AB
Willmans Däck
Wist Last & Buss
Västerbottens-Kuriren

Tusen Tack för Er uppbackning
Vännäs Motorklubb

SVENSK BILSPORT 
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Från lördag 27 januari kl 10.00 kan du på följande platser köpa SM-programmet som för en person 
berättigar till fri entré på avgiftsbelagda specialsträckor. Pris: 100 kronor.

SVENSK BILSPORT 

RALLYTS HUVUDPARTNERS:

FÖRSÄLJNINGSSTÄLLEN:
Circle K, Lycksele     Circle K, Sandåkern, Umeå    Circle K, Vännäsby
Frendo, Hörnefors     Gulf, Vännäs      ICA Nära, Gräsmyr
ICA Nära Handelsboden, Tvärålund  Laitis, Umeå      Lilla Skafferiet, Bjurholm
OKQ8, Carlshem, Umeå    OKQ8, Ersboda, Umeå    OKQ8, Kronoparken, Umeå
OKQ8, Parkvägen Haga, Umeå   OKQ8, Teg, Umeå     OKQ8, Vindeln
Poppins, Vännäs     Örträsk Livs, Örträsk

Rally Vännäs inleds med en lättillgänglig publiksträcka på Liljaskolans övningsområde i centrala Vännäs.
”På denna 2.2 kilometer korta sträcka kan du inte vinna rallyt, men väl förlora det om du laddar för hårt”.

SVENSK BILSPORT 

KIOSK OCH NYGRILLADE HAMBURGARE

Parkeringsmöjligheterna (vid Liljaskolan) är begränsade varför Vännäsborna
uppmanas gå, cykla eller sparka till denna fartfest.

(Observera att Västra Järnvägsgatan är avstängd för biltrafik under kvällen)


