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Race Rapport 
 

Den 27 januari 2019 avgjordes den 5:e upplagan av SRKC hos Gokartcentralen i ett snöigt Kungälv. Antalet 
anmälda (64st) var rekordhögt och samtidigt maximalt för vad vi kan hantera under en enskild tävlingsdag. 
Trots att förra årets topp-3 saknades i startlistan så vill jag påstå att årets startfält var det starkaste 
någonsin. Bredden fanns där också med representanter från ca 40 olika orter. Det här öppnar upp för 
eventuella nationella kval till SRKC 2020.  Vi hade också äran att få med den dubbla världsmästaren, Ruben 
Boutens, vilket var den bästa tänkbara värdemätaren.  

 

Figur 1 - Ruben Boutens 

 

Förutsättningarna var alltså goda och vi fick också en unik möjlighet att arrangera tävlingen i en helt 
nybyggd gokarthall vilket minimerade den annars så viktiga hemmaplansfördelen. Förutom att 
Gokarthallen var nybyggd så skulle elektriska kartar användas för första gången i dessa sammanhang. Jag 
var på förhand lite orolig över det tekniska med kartarna, men det visade sig vara helt obefogat tack vare 
suverän banpersonal. Kartarna var mycket jämna och tillförlitliga.  

Redan inför tävlingshelgen så märkte jag att det var ett högre tryck från förarna jämfört med hur det har 
varit tidigare år. Tror att samtliga träningsheat under den officiella träningen var fullsatta och det har också 
tränats flitigt innan tävlingshelgen. Lottningen av heat och kartar genomfördes felfritt trots några sena 
avanmälningar. Alla förare fick möta 27 unika motståndare samt fick möjligheten att köra med 4 olika 
kartar.  

När jag insåg att vi skulle bli fler förare än förväntat så tog jag beslutet att införa prispengar till vinnarna i 
respektive klass. Detta beslut togs speciellt med tanke på att VM kommer att avgöras i USA i år vilket kan 
medföra högre omkostnader för vinnarna. Tveksamt om det blir vinstpengar till nästa år då jag föredrar 
andra former av priser/förmåner till förarna. Pris till bästa junior var också möjligt p.g.a. det ökade intresset 
från de unga förarna. Till nästa år har jag en förhoppning om att kunna ge pris till topp-3 samt en VM-biljett 
till bästa junior. Önskar också att få med fler internationella förare.  
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Briefingen gick fint och flera frågetecken kunde slätas ut. Till nästa år kommer det att ställas hårdare krav 
på både förare och banpersonal angående reglementet. Detta ska inte missförstås då jag gärna svarar på 
frågor och hjälper förare med eventuella förtydliganden. Tanken är att alla som deltar ska ha full koll på 
reglerna innan briefingen. Detta gynnar alla och bidrar till en mer professionell tävling.  

De två första kvalomgångarna avgjordes på bästa varvtider och anledningen var främst för att spara tid då 
vi blev så många. Tanken var också att inleda med bästa varvtider för att få alla varma i kläderna innan vi 
började med fullskaliga race. Det var många heat med kamper om tusendelar. Allt flöt på väldigt bra och vi 
hade möjlighet att få en längre lunchpaus samtidigt som kartarna kunde ses över extra noggrant. Efter de 
två första omgångarna (16 heat) hade vi 13 olika heatsegrare vilket antydde på att det skulle bli tight i 
resultatlistan.  

Efter lunch (som bestod av en riktig god lasagne) så inleddes omgång 3 med ett misstänkt kabelbrott på en 
av kartarna. Racet rödflaggades och resultatet frystes då vi inte kunde göra en rättvis omstart p.g.a. 
oklarheter vid alternativ-spåret. Ska tilläggas här att funktionären vid alternativspåret var felfri under 
resten av kvällen vilket han ska ha extra beröm för. Samtliga funktionärer/banpersonal får högsta betyg 
från mig då arbetsmoralen var väldigt hög. Med facit i hand kanske vi skulle ha placerat en funktionär 
närmare den långa vänstern i mitten av banan. Kändes som det inträffade mest spännande saker just där.  

Första sväng var också lurig då startrutorna var placerade med korta avstånd. Detta ledde till onödigt 
många incidenter varv en blev extra omdiskuterad. Efter samtal med inblandade förare så gjorde vi en 
kompromiss och den bestraffade föraren fick lov att stryka det resultatet. Just det här kommer vi se över till 
SRKC 2020. Utöver denna incident så var det som helhet en väldigt snäll tävling med endast ett fåtal 
varningar. Endast en uteslutning var nödvändig och den berodde på en glömd viktenhet. Vågen som 
användes var en helt vanlig personvåg och där hade vi lite problem med bl.a. batteri. Till nästa år kan vi 
förhoppningsvis låna en mer professionell industrivåg. 

 

Figur 2 - Trångt ur första sväng 

Efter den 3:e omgången så var det endast två förare som hade 3 heatsegrar och med en tight tabell så blev 
det många spännande heat i sista kvalifikationsomgången. Endast de 24 bästa gick vidare till semifinalerna 
och det blev extra jämnt runt 24:e platsen. Hela 8 förare hamnade på 10p efter att ha räknat bort sitt 
sämsta resultat. Tack vare sin heatseger i den 1:a omgången kunde Linus Westman ta den sista 
semifinalplatsen. Erkin Bour var den enda föraren som gick obesegrad under de fyra 
kvalifikationsomgångarna.  Av de förare som inte gick vidare till semifinal så noterade jag bl.a. att den 
rutinerade förarduon Royne Elm och Tomas Engström verkade ha extra oflyt med kartlottningen. 
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Totalsegraren från 2016, Jonas Andersson, missade semifinal med minsta möjliga marginal och slutade på 
en 25:e plats. Världsmästaren i Legends hittar jag förvånansvärt långt ner i resultatlistan på en 43:e plats, 
men Rasmus är ursäktad då han inte hann träna något inför tävlingen och det straffar sig i ett otroligt starkt 
startfält. Med oss till semifinal hade vi bl.a. 5 juniorer och 4 masters-förare så kampen fortsatte i samtliga 
klasser. 

Följande förare kvalificerade sig till semifinalerna där bäst rankade förare i respektive semifinal fick 
fördelen av att välja kart först:  

Semifinal A Semifinal B Semifinal C 
Ian Andersen Nikolaj Marsengo (J) Erkin Bour 
Ruben Boutens Benjamin Robertsson (J) Erik Berggren 
Micke Nyman Kim Kettunen Alex Engblom 
Marcus Larsson Jonathan Elm Sam Hammarstedt (J) 
Charlie Andersen (J) Jonas ”Hesus” Svanberg* Carsten Sparholt* 
Thomas Färber Christoffer Karlsson Marcus Gustavsson 
Michael Gryvik* Richard Lundin Marhas Neghabian 
Calle Ahlin Stefan Bodin* Linus Westman 

* = Master 
(J) = Junior 

Ruben Boutens, Nikolaj Marsengo och Erkin Bour vann respektive semifinal. I den sista semifinalen så hade 
vi en misstänkt tjuvstart, men domarna släppte den. Ska bli mer tydligt hur vi hanterar liknande situationer. 
Noterbart är att Christoffer Karlsson gjorde en riktigt bra semifinal och slutade 2:a trots val av kart som 6:a. 
Det blev en spännande uppgörelse i Mastersklassen där Jonas Svenberg endast var 1p bakom Carsten 
Sparholt inför semifinalerna. Jonas blev 7:a i sin semi vilket innebar att Carsten hade allt i egna händer inför 
sitt semifinalheat. Med minsta möjliga marginal försvarar han sin masters-titel från förra året genom att bli 
7:a i sin semifinal och vinner alltså med 1p. 

De 8 bästa gick till final och återigen var det en östgöte som fick stryka på foten. Jonathan Elm hamnade på 
en hedersam 9:e plats och för första gången fick vi en final utan en representant från Östergötland. Det nya 
kvalformatet i finalen anser jag verkligen främjar ett rättvist resultat och vi fick se många spännande dueller 
(se kvalresultat). Erkin Bour tog pole efter att ha besegrat Ruben Boutens med ca 0,018s. Ett bevis på att 
det blir mindre marginaler närmare toppen. Nikolaj Marsengo startade på 3:e plats och förutsättningarna 
var klara inför finalen. Den av dessa tre förare som var först över mållinjen skulle också ta hem hela 
tävlingen. Bakom dessa tre kvalade, VM-meriterade, Erik Berggren in på 4:e plats, men försvann tyvärr 
direkt då han tog alternativspåret på första varvet (ej tillåtet). Han kunde annars ha blivit en faktor i 
toppstriden.  
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Figur 3 - Kvalresultat till finalen 

 

 

 

 

 

 

 

Nikolaj inledde mycket aggressivt och var faktiskt förbi Ruben i ett inledande skede av finalen. Domarna 
tycket dock det var lite väl aggressivt så han blev tvungen att släppa tillbaka den positionen. Erkin fick i och 
med detta en lucka. Ruben påbörjade en frenetisk jakt och täppte till den luckan, men det var tydligt att se 
att han fick kämpa för att hänga med i Erkins tempo. Han valde t.ex. att inte utnyttja alternativspåret direkt 
och väntade istället på ett misstag från Erkins sida. Erkin gjorde inga misstag och höll huvudet kallt hela 
vägen in i mål och vann med en kartlängds marginal. Nikolaj höll undan från en jagande Ian Andersen, som 
trots sin stabilitet och snabbhet slutade precis utanför pallen. Nikolaj vann samtidigt juniorkampen och 
imponerade på oss alla med sin mogna körning även om han bara är 13 år gammal. Benjamin Robertsson, 
som var den andra junioren i finalen kan titulera sig bästa svenska junior då Niklolaj är från Danmark.  

Startlista - Final 
Erkin Bour 
Ruben Boutens 
Nikolaj Marsengo (J) 
Erik Berggren 
Ian Andersen 
Benjamin Robertsson (J) 
Alex Engblom 
Micke Nyman 
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Figur 4 - SRKC 2019 Podium 

Grattis till alla förare för en väl genomförd tävling! Otroligt hög nivå.. världsklass. Stort tack till 
Gokartcentralen med Truls Mansås i spetsen för ett gediget arbete. Ni får som sagt högsta betyg från mig. 
Fullständigt resultat finns på sida 7. Arbetet med SRKC 2020 är redan igång och nyheter kommer som 
vanligt att presenteras på Facebook och på www.srkc.info.  

 

 

 

Med vänlig hälsning: 

Glenn Gyllin  
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Förbättringsförslag 
 

 Bättre våg (låna industrivåg?). 
 Se över bedömningarna på banan. Viktigt att funktionärerna är uppmärksamma.  
 När en kart byts ut och ersätts med en kart som föraren redan har haft. 
 Vad som händer om två förare får exakt samma varvtid ska läggas till i reglementet. 
 Ställ hårdare krav på förare och funktionärer angående kännedom om reglemente. 
 Fler juniorer önskas så de också kan få en VM-biljett. 
 Vad händer om fler blir uteslutna, maxpoäng? 
 Regler för tjuvstart. 
 Krav på overall och integralhjälm. 
 Kompromiss efter ”felaktigt” domslut, får domaren ändra sig?  
 Tillgängliga kartar till finalen. 
 Vid rödflagg måste det bli mer effektivt att ta ett rättvist beslut.  
 Ett flygande kvalvarv istället för två? OK, om däck/bana är varma. 
 Fair-Play beteende. T.ex. ej samla upp smuts vid kartbyte (under final-kvalet). 
 Gokartcentralens IT-system behöver förbättras. Korrekta heatnummer ska visas och utskrifter ska 

fungera mer effektivt. 
 PR, sponsorer, partners, filmteam, hotell, alla förare ska få något, utlottningar. 
 Förbokning av träningspass. 
 Monitor som visar antalet kvarvarande varv. 
 2-dagars event. 
 Avskaffa prispengar (ersätts med andra typer av priser). 
 Fler internationella förare. 
 Nationella kval. 
 Undersök om startrutorna kan bli mer utspridda.  
 Fotografering av finalister. 
 5 kvalifikationsheat. 

 

 

  



7 
 

RESULTAT 

 

Placering Förare Omång 1 Omgång 2 Omgång 3 Omgång 4 Totalt-1 SEMI Totalt SEMI Final Totalt Final 
1 Erkin Bour 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 Ruben Boutens 0 0 0 3 0 0 0 2 2 
3 Nikolaj Marsengo (J) 2 0 0 0 0 0 0 3 3 
4 Ian Andersen 0 0 2 0 0 2 2 4 6 
5 Erik Berggren 2 0 0 4 2 3 5 5 10 
6 Benjamin Robertson (J) 2 2 0 0 2 5 7 6 13 
7 Alex Engblom 0 4 0 4 4 2 6 8 14 
8 Micke Nyman 3 2 2 0 4 3 7 7 14 
9 Jonathan Elm 0 3 2 2 4 3 7   

10 Kim Kettunen 2 2 2 0 4 4 8   
11 Sam Hammarstedt (J) 2 0 3 2 4 4 8   
12 Marcus Larsson 3 2 0 2 4 5 9   
13 Christoffer Karlsson 5 0 6 2 7 2 9   
14 Charlie Andersen (J) 6 2 0 3 5 4 9   
15 Carsten Sparholt* 0 2 7 2 4 7 11   
16 Jonas "Hesus" Svanberg* 5 0 8 0 5 7 12   
17 Thomas Färber 3 6 3 0 6 6 12   
18 Marcus Gustavsson 2 5 2 3 7 6 13   
19 Richard Lundin 2 5 3 3 8 6 14   
20 Linus Westman 0 3 7 4 10 5 15   
21 Mahras Neghabian 3 3 4 2 8 8 16   
22 Michael Gryvik* 4 3 5 2 9 7 16   
23 Calle Ahlin (J) 4 3 2 5 9 8 17   
24 Stefan Bodin* 4 2 3 7 9 8 17   
25 Jonas Andersson Hultgren 2 7 2 6 10     
26 Jan Kettunen* 3 2 6 5 10     
27 Dan Lyngsdal-Sørensen* 4 4 5 2 10     
28 Johan Larsson 4 4 2 5 10     
29 Kristoffer Dahl 4 3 3 4 10     
30 Victor Sparholt (J) 4 6 3 3 10     
31 Jonathan Engström (J) 6 3 4 3 10     
32 Allan Sparholt* 3 5 3 5 11     
33 Tyrone Widing* 3 4 5 6 12     
34 Royne Elm* 7 3 4 5 12     
35 Ronnie Larsson Miles 5 4 3 7 12     
36 Viktor Agardh (J) 4 5 4 4 12     
37 Tomas Engström* 0 7 6 8 13     
38 Alexander Lindau 6 8 4 3 13     
39 Daniel Andersson* 5 4 4 7 13     
40 Robert Johansson 3 4 7 8 14     
41 Sture Hallin (J) 6 6 5 3 14     
42 Povilas Rinkevicius 5 5 4 5 14     
43 Rasmus Ericsson 5 6 4 6 15     
44 Emil Roman Karlsson 5 7 6 4 15     
45 Robin Widing (J) 5 8 5 5 15     
46 Hampus Karlsson 6 6 6 4 16     
47 Dan Andersson 7 6 6 4 16     
48 Per Danielsson* 8 5 5 6 16     
49 Klas Liwenborg* 7 4 7 6 17     
50 Martin Perers (J) 7 5 5 7 17     
51 Claus Normann* 6 7 5 6 17     
52 Lars Arvidsson* 6 5 7 8 18     
53 André Johansen Bendixen*  6 6 6 7 18     
54 Sebastian Ågren 7 6 6 8 19     
55 Desiree Engström 7 8 8 5 20     
56 Niels Ferbing* 7 7 8 6 20     
57 Kristoffer Norling (J) 8 7 6 7 20     
58 Lars Larsson* 8 7 7 8 22     
59 Alex Andegren 7 7 8 8 22     


