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TÄVLINGAR
Rally
22/8 Hedströmsbil sprinten
(Hälsingeserien)
• 11/9 Råsjö rallyt(Klassiska
https://www.helahalsingland.se/artikel/folkrace-tv-se-hojdpunkter-och- Rallycupen)
hela-reprisen-fran-ljusdal-har
Folkrace
Mycket Blöt men lyckad dag på Kåtmyrabanan i Ljusdal med 139
26/9 planer för tävling på
startande och 455 anbud.
Hagmyren
Resultat från tävlingen hittar ni här:
•
•

https://www.resultattavlan.se/smk-halsinge-ljusdals-msmekonomenracet-2021/Results

Hej medlemmar!

RESULTAT

Nu har det verkligen börjat dra igång med
motorsporter igen. Så härligt efter det
stillsamma år som varit.
Nu håller vi tummarna att smittan
fortfarande håller sig på låg nivåer så vi
kan köra tävlingar som planerat.

Crosskart SM Haninge 12-13/6
11:a Hannes Hägg
(1:a i C-final och 4:a i B-final)
17:e Liam Hägg (3:a i C-final)
Folkrace Mekonomenracet
Juniorer
13:e Per Larsson
14:e Max Westman
Dam
9:a Alice Frödin
24:a Johanna Gradin
Veteran
4:a Torbjörn Hellström
Senior
4:a Markus Walter
14:e Robert Olivensjö
35:e Philip Eriksson
37:e Jonas Eriksson

För resultat information mm skicka mejl
till:

emma@haggsbildem.se

Fler SMK Hälsingeförare och resultat
finns på länken ovanför

STYRELSEN
INFORMERAR
Ett stort Tack till alla funktionärer och
sponsorer som gjorde att det gick att
genomföra en bra tävling
tillsammans med Ljusdals MS
Vår grymma ”pensionärsliga” har
jobbat suveränt och är nu i slutfasen
med garagebygget på Hagmyren
Inbjudan till våra tävlingar finns på
vår hemsida
http://www.smkhalsinge.se/

BILDER FRÅN MEKONOMENRACET

Markus Walter rattade bra i sin fina volvo

Joel Strömberg från MK-Nordjämten vann A-junior

Far och son Eriksson i sina Zebrarandiga bilar

Junioren Per Larsson 316 körde sin andra tävling.

Rallyinformation!!
•

22/8 Hälsingeserien Hedströms bil sprinten har tyvärr fått ändras en del.
Det blir en sträcka på 3km som kommer att köras två gånger.
HQ samt serviceplats blir på Svågagården i Ängebo Bjuråker.

•

11/9 Rallyklassikernas tävling Siljasvängen/Slätterna har bytt namn till
Det blir fem sträckor på 49km en sträcka kommer att körs två gånger.
HQ samt serviceplats kommer att vara på Arena Hagmyren.

• Inbjudan till båda tävlingarna finns på vår hemsida

Håll i håll ut håll avstånd så möts vi snart i rallyskogarna igen

Råsjö rallyt.

