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Inför finalen i SydSvenska RallyCupen – Grupp E

Första klass att ta pulsen på inför finalen, som nu bara är en vecka bort, är den ena av två
mer standardbetonade klasser. Grupp E har nu funnits i mer än tio år och är tänkt som en 
instegsklass som passar den lite mindre plånboken. Med flera olika bilar och möjlighet att 
homologiera ger den en spännande klass med mycket rallykänsla. Till finalen är så här 
långt 12 ekipage anmält sig, det fattas ett par av de som är kvalificerade. 

En tredjedel kommer från mesta finalklubben 
Skillingaryds MK och en av dom är segraren 
i grundserien i Elitgruppen, Erik Bergman. 
Varför har det gått så bra i år frågar man sig: 
-” I flera år har jag byggt upp en hög lägsta-
nivå. Detta i kombination med min duktige 
kartläsare och en bil som är snabb och 
sällan krånglar har gett många poäng i år”
säger Erik. En punktering i hemmatävlingen 
Skilling 500 är förstås största motgången 
(inte så mycket att klaga på) och han ser 
fram mot finalen där –”det är fullt ös som 
gäller i årets viktigaste tävling” Inför nästa år 
fortsätter Erik gärna i samma klass då
konkurrensen är stenhård och klassen ger 
mycket körtid för pengarna. Segraren i C-förarnas grundserie i Grupp E 

Kjell Svensson från Ryd öser liksom Erik 
beröm över SSRC som ger förare i alla 
klasser möjligheten att placera sig och få
tillbaka en del pengar.
Kjell är i stort sett förstås nöjd med säsongen, 
har brutit tre tävlingar, -”ibland är vägarna 
riktigt dåliga när vi kommer och stenar i spåret 
förstör chanserna”
Tack vare en förstående familj och suverän 
service från Telehagen Motorsport räknar Kjell 
med att även nästa år satsa på SSRC och 
favorittävlingarna i och omkring Ryd.
Han ser fram mot finalen då möjligheten finns 
att mäta sig med Elitklassen på lika villkor, -
”fullt ös så får vi se hur långt det räcker”


