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Så va de dax att avsluta vinter särsongen 2016 med 

att deltaga i vågar säga Sveriges bästa å mäst 

omtyckta vintertävling med sina otroligt fina vägar 

gott om snö och hela 9 MIL specialsträcka delat på 

5st Otroligt bra ,Högsta betyg till Lima MS. 

Vid 14 tiden lämnade vi central orten Vetlanda för att 

tanspotera oss till Malung å natt vila. Vi va ett bantat 

gäng denna gång jag själv å Peter Hårsvallet Modig 

(co-driver) å service chef och chaförr Lill lappen 

Marcus Nilsson tyvärr kunde inte teamets egen Arga 

snickaren Byggare Björn följa med denna gång pga 

internationella uppdrag :-). 

Väl uppe i Gunde Svans Dalarna å Malung va de dax för mat tillsammans med Fagersta maffian även 

kallad Team Mikael Wisti blev lite god tai mat för att sedan åka till våra stugor även där ihop me Wisti 

gänget blev en trevlig kväll med Micke och hans gäng Mikael för övrigt en av svriges snabbaste förare i den 

poulära historiska klassen app/k han lär tillhöra toppen i årets Midnattssolsrally som i år går i Småland. 

 

Lördag morgon blir enligt Modig tidig då vi satt oss i bussen för att åka sista biten till Lima för besiktiga rally 

850in hmmm undertecknad lyckades ställa klockan en timme förtidigt vilket upptäcktes när vi satt oss i 

bussen :-) jaja en tidig morgon är en bra morgon,,Bes av bil gick fint nu va det bara invänta start 

äta lite kokt rallyslang i bröd titta lita på bilar träffa å prata lite skit med allt från rallyutskottet ,Sm åkare och 

alla andra helt magiskt trevliga mäniskor i rallysporten. 

 

Vad skriva om själva tävlingen då,, att tävlingen i säg va kanon ,vägar som höll till hundra procent och 

super trevliga funktionärer är lätt att skriva under på. 

Sedan körning bil mm hmmm nja första ss gick ärligt obra:-) pumpade både på broms å gas som de vore en 

cykelpummp. 

sedan släppte det la lite mer iallafall Peter gör ett kanon jobb med noter och manar på gubben bakom ratten 

vilket jag behöver ,fegar gärna ur när det går stå på = sekunder rusar i väg. 

Men vi fullföljer hela tävlingen och jag får 9 ssmil i kroppen och några svettiga moment hanvi med oxå:-). 

Blir tillslut en femmte plats för oss upp till första plats finns inga planer att jag kan hålla det tempo som 

Andre Nygren höll bara lyfta på hatten helt jävla otoligt bra kört,men upp till en tredje plats känner jag att 

skulle kunna gå behöver bara lita lite mer på mig själv och bilen DET GÅR och jag kan åka fortare bara få in 

de i skallen :-). 

 

Nu blir det ett litet kort upperhåll innan grussprutar 

tävlingarna startar å för Team RMA blir det i 

Simmrishamn den 9:e April och då med 

ordienarie Co-driver Palle Palmberg tillbaka i 

kontorsstolen och enligt ryckten en lättat och mer 

slimmad Palle :-) värre men rattvridaren som gått 

åt andra hållet och för första gången på 43år 

passerat 70kilo strecket å de med +++ hmm 

måste återgärdas:-). 

Vill än en gång tacka alla som gör detta möjligt 

TACK ska ni ha.  

MVH Robban TEAM RMA 


