
                    

Rally Järnlunden 19/1-2013 

Engströmpokalen 

Tävlingsledningen meddelar att tävlingen är Inställd. 

Orsak: p.ga vi har för några anmälda till tävlingen vid anmälningstidens utgång. 

Det är med stor besvikelse vi tvingas ställa in detta arrangemang av denna anledning, då vi hade ett kanonupplägg 

på tävlingen. Vi är mycket medvetna om att det finns risker med att arrangera en vintertävling i vårt distrikt, med 

tanke på årstiden, vädret, Etc. Men att behöva ställa in av denna orsak känns absolut inte roligt. Mycket arbete har 

lagts ner inför ett sådant här arrangemang och det läggs nu i ”malpåse”. Mycket trist tycker vi i arrangörsstaben för 

tävlingen som arrangeras i ett samarbete mellan klubbarna Linköping,s Motorsällskap och Östergyllen Rally Club, 

båda med säte i Linköping och tillhör Östergötland,s Bilsportsförbud.  

Vad händer Nu då ?  Något nytt tävlingsdatum är inte aktuellt, och vi i organisationskommiten för Rally Järnlunden 

kommer planenligt träffas redan i morgon kväll ( Måndag den 13-01-14 ) för att ” spåna ” lite om framtiden för 

tävlingen. Ska vi våga att satsa på en ny vintertävling nästa år, eller ska vi köra en sommartävling istället, Ja det är 

relevanta frågor som naturligtvis vi kommer att diskutera framöver, vi får se vad vi kommer fram till… 

Lite bakom kulisserna: Inför årets arrangemang hade vi tillgång till hela 9 specialsträckor som vi skulle åka 2 

gånger, vilket alltså skulle bli hela 18 specialsträckor, och det i Östergötland, helt otroligt ! Av olika orsaker valde 

vi dock att ” bara ” köra 5 ss varav 4 ss 2 gånger. Björn ” Nalle ” Johansson hade planerat att göra sin comeback i 

sin nybyggda Opel Kadett i årets tävling, men karossen stod fortfarande på lackverkstaden i mellandagarna, så 

förutom att Nalle skulle plocka ihop bilen så skulle den också besiktigas enl. gällande tävlingsreglemente. Så tiden 

räckte inte till för att få den startklar, erbjöd då Nalle att köra en av våra föråkarbilar, vilket han glatt uppskattade. 

Nu blev det inte så, Nalle far iväg till Värmland för att lära några ryssar köra bil på ett säkert sätt istället. En annan     

” kändis ” är Magnus Samuelsson mer känd som ” Starke Magnus ” eller om man nu så vill, vinnaren av 

danstävlingen Lets Dance som sändes i Tv 4, hade också planerat köra tävlingen. När jag pratade med Magnus 

straxt före jul, så väntade han på ett nytt topplock till sin Volvo, sedan skulle han komma till start i årets tävling var 

det tänkt. Dock så var han tvingad till att boka om sitt flyg till Indien först !? där han skulle medverka i någon form 

av välgörenhetsgala och flyget skulle gå samma dag som vi skulle köra tävlingen. Men Magnus som är en 

intresserad motormänniska, vill åka i södra Sveriges enda vintertävling, gjorde allt för att komma till start. Och som 

” grädde på moset ”, lockade vi även honom med en föråkarbil om han inte fick ihop sin egna bil. Vad tror ni 

Magnus svarade ? Det skulle vara intressant, det går ju sladda med en sådan med Va (: … Ja det finns mycket mer 

att skriva om men vi vill till sist Tacka alla Markägare, Sponsorer, Funktionärer som ställt upp inför detta 

arrangemang, utan Er går det absolut inte att genomföra en tävling över huvudet taget, så återigen ett STORT TACK 

till ALLA inblandande, hoppas att ni ställer upp och återkommer även i kommande arrangemang. 
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