
Petter Solberg vann Rally Sweden Historic
Petter Solberg segrade i Rally Sweden Historic med sin Ford Escort.

– Det har varit enormt inspirerande att köra bland alla människor som hejat fram oss alla, sa norrmannen som hade
svenska hustrun Pernilla som kartläsare.

Den första, historiska tävlingen i ett WRC-rally vintertid blev en succé. Rallyt, som var på totalt 84 kilometer specialsträckor, dominerades under första
dagen av Erik ”Eken” Johansson, SMK Hedemora, i en Audi quattro. Konkurrenterna uppvaktade ivrigt och allra ivrigast var Kenneth Bäcklund, MK Vara, i
en Ford Escort. Han låg bara 8,2 sekunder efter Erik inför dagens start, och trea låg Petter Solberg 23,7 sekunder efter.

Bäcklund kom emellertid inte till start på lördagen på grund av motorproblem och i stället var det Petter som slog till med seger på första sträckan. Tiden
var för övrigt bättre än den brorsan Henning Solberg noterades för i WRC-klassen.

Erik svarade med en seger på andra sträckan och drygade ut ledningen igen. Under tiden körde europamästaren i historiskt rally 2012, Mats Myrsell, SMK
Hedemora, riktigt fort med sin Porsche 911 och klättrade till en tredjeplats redan under förmiddag.

På lördagens tredje sträcka fick Erik Johansson punktering och Petter Solberg, som vann VM 2003 och Rally Sweden 2005, satte in en stöt och gick upp i
ledning med en marginal på hela 1 minut och 49,9 sekunder.

– Jag helnöjd med rallyt förutom punkteringen, kommenterade Erik Johansson efter sista sträckan i Hagfors där Petter Solberg showade för publiken och
slog till med bästa sträcktid.

– Målet var att vinna klassen, men jag är kjempeglad över vinsten och Pernilla har gjort ett strålande jobb i kartläsarstolen. Det har varit enormt inspirerande
att köra bland alla människor som hejat fram oss alla, och en vinst i det första Rally Sweden Historic känns riktigt stort, jublade Solberg.

Resultat.

Rally Sweden Historic 2013

1 Petter Solberg, KNA Msp, Ford Escort 51:19.7

2 Erik Johansson, SMK Hedemora, Audi quattro, +1:49.9

3 Mats Myrsell, SMK Hedemora, Porsche 911, +2:44.5

Klassvinnare Rally Sweden Historic 2013

Klass 1 -1969: Thomas Theorin, Anderstorp RC, Volvo Amazon, 58:25.1.

Klass 2 1970-1975: Mats Myrsell, SMK Hedemora, Porsche 911, 54:04.2.

Klass 3 1976-1981: Petter Solberg, KNA Msp, Ford Escort, 51:19.7.

Klass 4 1982-1985: P-O Davidsson, Kinds MK, Volvo 242 Turbo, 54:24.0.

Bild
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Segrare i Rally Sweden Historic blev norrmannen Petter Solberg. Den tidigare världsmästaren i rally körde säkert och snabbt, ibland till och med snabbare
än brorsan Henning Solberg i WRC-klassen. 

Fakta Rally Sweden 2013

Rally Sweden är en av 13 deltävlingar i rally-VM, WRC. Tävlingen har 45 miljoner TV-tittare från 195 länder och lockar årligen 220 000 besökare. 

www.rallysweden.com


