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MOTORSPORT Högsta 
domstolen har gett racer-
stjärnan Kenny Bräck pröv-
ningstillstånd i en tvist med 
staten kring ersättning för 
rättegångskostnader.

Bräck var tillsammans 
med en annan man tidiga-

■ re misstänkt för grovt skat-
tebrott. 

Men åklagaren lade ned 
förundersökningen och 
Bräck och hans kompan-
jon begärde då att staten 
skulle stå för rättegångs-
kostnaderna. (TT)

Bräck vs staten i domstol
IDROTT Ett datachip eller 

övervakning med gps. Det 
kan Carolina Klüft tänka sig 
för att få stopp på dopning-
problemen inom idrott.

– Jag har tidigare föresla-
git att man skulle operera in 
ett datachip under huden 

■ men lika bra vore kanske 
att alla aktiva får en nyck-
elring med gps-sändare. Då 
vet alla berörda var vi finns 
hela tiden och kan hitta oss 
för tester, säger Klüft.

Hon får även stöd av Ste-
fan Holm. (TT)

Klüft vill övervakas med gps
ALPINT Nike Bent, som 

kraschade under störtlop-
pet i S:t Moritz i lördags, 
hade en lindrigare skada 
än befarat. När hon under-
söktes av landslagsläka-
ren Dag Halvorsen hem-
ma i Sverige, visade mag-

■ netröntgen att hon inte 
hade någon spricka i nyck-
elbenet (som kräver flera 
veckors vila) utan en mus-
kelbristning i axeln. Hon 
kommer ändå att avstå de 
kommande dagarnas fart-
tävlingar i S:t Anton. (TT)

Lindrig skada för Bent

FRÖK, NORABYGDEN
Säsongsavslutningen 
med wildcard till Ford 
Flexifuel Cup:s europa-
final i England blev inte 
vad Tobbe Westerlund 
hoppats på.

– Det blev ingen kör-
ning alls för min del, 
men nu gäller det att se 
framåt, menar Norabyg-
dens rallykung och av-
slöjar planer om en VM-
start i februari.

MOTORSPORT
Tobbe Westerlund, rally-
föraren från Frök i Nora-
bygden, misslyckades med 
att uppfylla säsongsmålet 
att vara bland de tre bäs-
ta i sammandraget av årets 
Ford Flexifuel Cup.

Topptrion representerar 
alltid Sverige i Europafina-
len i England. 

– Det är mycket värt att 
finnas med i sådana inter-
nationella sammanhang, 
därför var jag inte nöjd med 
femteplatsen totalt.

Tobbe hade chansen in-
för sista deltävlingen, men 
rullade brutalt redan på 
SS1. Hans körning, och hans 
framträdande på presskon-
ferensen innan med ut-
ländsk press på plats, gjorde 
dock att han trots allt fick en 
biljett över till England.

– Jag fick ett ”wildcard” för 
att vara backup-förare åt de 
tre unga killar som hamna-
de överst i sammandraget, 
men jag fick vara mycket 
mer än så, konstaterar Wes-
terlund utan att vilja gå när-
mare in på decemberdagar-
na i Wales och England.

Så mycket framgår dock 
att det blev mest servicear-
bete och reseledaruppdrag 

för den ambitiöse bilratta-
ren under femdagarsvistel-
sen i samband med Fordcu-
pens Europafinal.

Han hann dock med att 
göra ett par av de förar-
test som den stora motor-
sportsjätten M-Sport, som 
ligger bakom Ford Flexifuel 
Cup, genomför på sin stora 
anläggning i Carlisle i norra 
England.

Tester där han var vassast 
av samtliga svenska förare.

– Det handlade både om 
fysiska och mentala test, 
men eftersom jag inte fick 
tid att köra något var jag 
inte med och tävlade på 
samma villkor som de an-
dra... tyvärr, konstaterar 
Tobbe som nu fick se en 
engelsman ta hem det ef-
tertraktade förstapriset.

Vinnaren får ett års an-
ställning hos just M-Sport 

på rallysidan där bland an-
nat testkörning, sponsor-
uppdrag och arbete i den in-
nersta kretsen kring Fords 
VM-förare under hela VM-
serien ingår.

– Ett drömjobb, inget 
snack om saken. Men jag 
försöker ändå tänka positivt 
på det hela. Jag fick ju trots 
allt träffa lite folk i bran-

schen därborta som man 
förhoppningsvis kan fort-
sätta hålla kontakten med, 
menar Tobbe vars målsätt-
ning inför kommande sä-
song är kristallklar.

Nu skall han sluta top-3 i 
cupen.

– Jag vill verkligen ge mig 
själv chansen att åka tillba-
ka dit och få visa upp hela 
registret, klargör han.

Inför kommande säsong 
finns vissa nyheter. Den 
svenska cupen kommer till 
exempel vid ett par tävlingar 
samköras med den norska . 

Men Ford Flexifuel Cup i 
all ära. Kommande säsong 
kommer förhoppningsvis 
inledas med en drömstart.

– Jag jobbar för att kun-
na ställa mig på startlinjen 
i svenska VM-rallyt i febru-
ari. Jag har inte klart med 
tillräckligt många samar-

betspartners än, men jag 
hoppas verkligen att det 
skall gå i lås.

– Det vore onekligen en 
riktig godbit, ler Tobbe inn-
an han hugger in på en an-
nan godbit. 

En rulltårta som sambon 
Agneta och dottern Mad-
de påpassligt fixat till inför 
Sportens besök.

– Utan stödet hemifrån, 
och från alla hjälpsamma 
motorvänner man fått un-
der åren, hade jag aldrig va-
rit så här nära en VM-start 
som jag är nu, klargör Tobbe 
med tacksamhet i rösten.

JENS NÄSMAN

jens.nasman@allehanda.se

070-674 17 99

Fotnot: Har man rullat på 
tävling är det kutym att bjuda 
på rulltårta efteråt. En syn-
nerligen god tradition.

■

Team Rallykungen i Frök består inte bara av rallyföraren Torbjörn Westerlund utan självklart även av sambon Agneta och dottern Madde.  FOTO: JENS NÄSMAN

VM-start nästa, Westerlund?
Rallykungen från Frök siktar på deltagande i årets Svenska Rallyt■

NORASTRÖM
36-årige Torbjörn     
Westerlund, Sollefteå 
RRC, skulle verkligen ge 
de kvicka juniorerna en 
rejäl fight i Ford Flexi-
fuel Cupens finalrace i 
Emmaboda.

Det slutade med rull-
ning redan på SS1 och 
konstanta problem un-
der transporten hem till 
Frök, men slutresultatet 
blev ändå positivt.

MOTORSPORT
Ni  som sett Torbjörn Wes-
terlund köra (och vi som 
åkt med...), vet att han har 
inställningen att dikena till-
hör vägen.

Så när han själv går ut 
och säger att han skall ge 
järnet – ja, då blir det tajta 
kurvor.

– Eftersom wildcard till 
Europafinalen i den här 
cupen endast delas ut till 
de under 25 år, trodde jag 
att min enda chans låg i att 
vinna den sista deltävling-
en för att ta en av de tre di-

rektplatserna till England. 
Där var därför jag satsade 
som jag gjorde, förklarar 
Westerlund, ”Rallykung-
en” kallad.

Att köra med någon margi-
nal var därför inte att tänka 
på inför SS1. Halvvägs in på 
sträckan genade Tobbe i en 
vänstersväng och stötte på 
en jordvall som fjädringen 
inte ville svälja. 

– Bilen gick upp på två 
hjul i ca 100 knyck i ca 20-
30 meter innan jag blev 
tvungen att gira något för 
en liten vedvälta och då bar 
det sig inte bättre än att vi 
rullade två varv, fortsätter 
Tobbe. 

Westerlund och kartlä-
saren Peter Westman tap-
pade fem minuter på det-
ta och var utan all chans på 
någon pallplacering.

– Vi bestämde oss ändå 
för att fullfölja tävlingen 
för att försöka vinna nå-
gon sträcka. Vårt eminen-
ta serviceteam fick med 
hjälp från konkurrenternas 

servicekillar bilen i åkbart 
skick på rekordtid, beröm-
mer Westerlund.

Som dock var illa ute 
även på SS2:

– Bilen kändes lite skum, 
men vi var sugna på en 
sträckseger. Tyvärr bar det 
sig inte bättre än att vi fick 
en ny hårresande upplevel-
se – denna gång i 160-170 
km/h. Vi åkte nog på två 

hjul i en 50-60 meter innan 
jag kunde peta i 4:ans växel 
och ösa vidare. 

Efter ett par väl valda ord 
från co-drivern Westman, 
samt Westerlunds eget för-
nuft, drog man sedan ned 
på tempot och nöjde sig 
med att köra in som 4:a-
5:a på de återstående sträck-
orna.

– Det var lite mungipor 
nedåt efter tävlingen, men 
det vände snabbt när jag 
blev inkallad till juryn som 
även hade några engelska 
deltagare.

Där fick nämligen Wes-
terlund ett special-wild-
card till europafinalen i 
England 3–4 december. 

– Engelsmännen vil-
le tydligen ha med mig till 
finalkörningen – och det 
tackar man förstås för.   

Det ”rätta” wildcardet 
går till någon av juniorer-
na Anders Gullstrand och 
Patrik Johansson. Det av-
görs i samband med pris-
utdelning för cupen i Örn-
sköldsvik den 17 novem-
ber.

– Den som lärt sig mest 
engelska på dessa veckor 
får åka, avslöjar Tobbe.

Fler godbitar än rulltårta
Rallykungen från Frök fick fribiljett till Europafinalen■

Sollefteå RRC:s Torbjörn Westerlund bjöd co-drivern Peter Westman på denna spektakulära rullning under finalkörningen av Ford Flexifuel Cup. På hemvägen blev 
dessutom servicebussen i odugligt körskick. Men en exklusiv fribiljett till europafinalen i England vägde upp alla motgångar. FOTO: PETER OHLSSON

Torbjörn Westerlund blev efter tävlingarna inkallad till Ford 
Flexifuel Cup-juryn – för dagen förstärkt med ett gäng engels-
män som arrangerar Europafinalen i december. Väl där fick han 
en oväntad fribiljett dit av de höga herrarna.   FOTO: PRIVAT
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