
Tävling sju och åtta på Gelleråsen i Karlskoga inleddes under fredagen 5/6 med löpande 

träningspass för både Sport Cup och GT3 challenge. Under denna dag kördes också 

tidskvalen inför lördagens tävling.  

I serien GT3 challenge hade Thomas Solberg, bil 42, bästa varvtid på 1:07,970. Därefter kom 

Roger Hyden, nr 91, 1:08,257 tätt följd av Franck Århage, nr 60, med tiden 1:08,398. 

För sport cup serien var det Anders Zimdahl, nr 84, som hade bästa varvtiden på 1:12,792. 

Näst bästa varvtid hade Henrik Fries, nr 59, på 1:13,034 följd av Lars-Erik Wogsted, nr 77, 

med tiden 1:13,431. 

Dessa varvtider utgjorde sedan vilka positioner förarna startade från under lördagens första 

race.   

Race 1, Porsche sports cup: 

Det börjar med en fin och samlad start i vilken nummer 2 Henrik Fries tar ledningen, tätt följd 

av nummer 84 Anders Zimdahl och 77 Anders Wogsted. Denna topp tre drar ifrån och lägger 

ett litet avstånd mellan dem och resten av fältet. 

Med fyra varv körda så har Wogsted närmat sig Zimdahl, Fries har fortfarande ledningen. 

Bakom dessa tre följer 83 Gerry Dahlgren, 89 Frode William Jenssen och 86 Peter Gustafsson 

tätt ihop. Inte långt därefter ligger nummer 5 Stig Svensson och 69 Gilbert Svensson 

jagandes. 

Då sju varv är kvar att köra sker första varvningen. Fem återstående varv ändras placeringen i 

topp tre. Zimdahl kör om Fries och inte långt där efter närmar sig också Wogsted. Först att 

passera mållinjen är Zimdahl. 

Resultaten i detta race blev: 

944 cup: 43 Trond Cato Mellegård följd av 61 Geir Gillebo. 

Grupp 8a: 12 Robin Sundkvist följd av 5 Carl Wohlén och 69 Gilbert Svensson. 

Grupp 8b: 39 Roy Andersson, 88 Peter Nilsson, 72 Mattias Åkerberg 

Grupp 8c: 84 Anders Zimdahl, 77 Lars-Erik Wogsted, X95 Ivar Gislerud. 

Grupp 8d: 59 Henrik Fries, 89 Frode William Jenssen, 71 Dan Granefeldt.        

Race 1, GT3 challenge: 

Då lamporna släkts tar nummer 42, Tomas Solberg ledningen i starten. Inte långt efter 

kommer nummer 91, Roger Hyden. Dessa två lägger ett litet avstånd, en knapp ledning före 

nummer 60, Franck Århage. Resten av startfältet följer tätt därefter. En särskilt tajt kamp är 

det mellan bil nummer 30, Johan Von Berens, och bil nummer 52, Kenneth Pantzar, då dessa 

förare delvis tar några kurvor utanför banan. 



Med 10 varv kvar har Solberg utökat sin ledning en aning till tvåan Hyden. Förarna i toppen 

har dragit ifrån det övriga fältet där jakten på placeringar sker. Med återstående nio varv, 

Berens jagar Pantzar men kör av i trösen, han tar sig snabbt upp på banan igen efter nummer 2 

Gustav Lund men har förlorat mycket tid. 

Då sju varv återstår har Solberg utökat sin ledande position och närmar sig den första 

varvningen. Under varven som följer sker inga förändringar i förarnas positioner. Med två 

varv kvar att köra närmar sig nummer 65, Magnus Landell, nummer 55, Fredrik Behring. Han 

gör ett försök att komma om men detta lyckas dock inte innan målflaggan går.  

Resultatet i dagens race ett blev i de olika klasserna:  

Challenge klass 1: Vinnare 42 Tomas Solberg, följd av 65 Magnus Landell och därefter 30 

Johan von Berens. 

Challange klass 2: 60 Franck Århage, följd av 55 Fredrik Behring och 52 Kenneth Pantzar. 

Grupp 7: 91 Roger Hyden, följd av 16 Peter Hansen Höst och Jan-Terje Larsen. 

Sport cup, race 2: 

Även detta race börjar med en fin start i vilken Fries tar ledningen med Zimdahl tätt följande 

efter. Det börjar bra och efter halva första varvet så har dessa två börjat dra ifrån resten av 

startfältet. Under andra varvet passerar 72 Mattias Åkerberg nummer 83 Gerry Dahlgren på 

rakan. 

Med sju återstående varv sker dagens största incident. Nummer 86 Peter Gustafsson gör en 

hård inbromsning vid trösen som resulterar i ett styrledsbrott. Han åker rakt ner mot 

däcktravarna men klarar sig lyckosamt med att bara snudda vid dessa. 

Då det återstår fyra varv närmar sig Zimdahl Fries, avståndet minskar mellan den ledande 

bilen och Zimdahl. Denna gång lyckas inte Zimdahl ta sig förbi och Fries är den första att 

passera mållinjen. 

Resultatet för race 2 blev: 

944 cup: 43 Trond Cato Mellegård följd av 61 Geir Gillebo. 

Grupp 8a: 12 Robin Sundkvist följd av 69 Gilbert Svensson och 5 Carl Wohlén. 

Grupp 8b: 39 Roy Andersson, 88 Peter Nilsson, 72 Mattias Åkerberg 

Grupp 8c: 84 Anders Zimdahl, 77 Lars-Erik Wogsted, X95 Ivar Gislerud. 

Grupp 8d: 59 Henrik Fries, 71 Dan Granefeldt, 89 Frode William Jenssen. 

GT3 challenge, race 2: 

Startlamporna släcks och Tomas Solberg tar ledningen tätt följd av Roger Hyden. Under 

första varvet är det en tajt kamp mellan de två förarna då Hyden försöker ta sig förbi Solberg 



på start och målrakan, detta lyckas inte då Solberg drar ifrån genom en hård inbromsning och 

en snabb tagning av kurvan som följer efter rakan. Hyden gör ett nytt försök under varv två 

men med samma resultat som tidigare. 

Med fyra varv körda har Solberg skapat en liten ledning till Hyden och nummer 65, Magnus 

Landell. Resterande förare håller ett samlat fält inte allt för långt efter. Under detta varv får 

963 Per Öjvind en kort extra runda efter en sen inbromsning i hårnålen innan han kommer 

tillbaka upp på banan.  

Då sju varv återstår har Solberg tagit en ledning som börjar kännas säker och i fältet som 

består av nummer 60, 30, 52, 2 och 16 handlar det om att plocka och inte tappa placeringar. 

Då ännu ett varv körts så var det dags för det första varvningen. 

Med tre varv kvar blir nummer 2, Gustav Lund, omkörd av 60, Peter Hansen Höst. Under de 

sista varven pågick det en kamp mellan nummer 51, Pelle Mattson och nummer 55 Fredrik 

Behring. Förarna var flertalet gånger uppe jämsides med varandra och genom schysst racing 

så avlutade Mattson före Behring.  

Under det sista varvet passerar nummer 16 Peter Hansen Höst 52 Kenneth Pantzar. I detta 

race skedde det också en incident, i sista kurvan innan målgång kör nummer 2 Gustav Lund 

av spindeln bak och blir ståendes. Då detta sker har Solberg precis passerat mållinjen som 

första bil trots en avsaknad av treans växel. 

Resultaten under race 2 blev: 

Challenge klass 1: Vinnare 42 Tomas Solberg, följd av 65 Magnus Landell och därefter 30 

Johan von Berens. 

Challange klass 2: 60 Franck Århage, följd av 52 Kenneth Pantzar och 51 Pelle Mattson. 

Grupp 7: 91 Roger Hyden, följd av 16 Peter Hansen Höst och Jan-Terje Larsen. 
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