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15-åring från Haninge blev bäst i Sverige
l Det är knappast världens
största sport – men crosskart är fartfyllt och det är Ha-

ningeungdomar som dominerar bland de unga förarna.
Hemma på Högstabanan
triumferade 15-årige Patrik
Hallberg med ytterligare en
seger i sin klass 125cc, som
körs för ungdomar mellan
12 och 16 år.
Segern betydde att
15-åringen från Haninge
vann årets samtliga fyra
deltävlingar. Hastigheterna
i crosskart är svindlande
– bilarna kan komma upp

i 150–170 kilometer i timmen.
Ett 30-tal svenska ungdomar har tävlat i Patrik
Hallbergs klass under året.
En Haningeförare tog även
hand om SM-silvret i klassen, genom Hampus Wretman.
Han tog andraplatsen i säsongsfinalen, vilket betydde
att han gick upp på en andra
plats totalt.
Filip Magnusson
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Bilarna kan komma upp
i 150–170 kilometer i timmen. Och Haninge verkar
ha landets kommande
superstjärna i den snabba
bilsporten.
15-årige Patrik Hallberg
tog SM-guld i sin juniorklass efter att ha vunnit
alla deltävlingar i år.

Silvermedaljören Hampus Wretman och guldvinnaren Patrik Hallberg firar säsongen med att
spruta ner varann med Pommac.

Korta heat i 3–4 varv
l  Crosskart växte fram under
1980-talet och anses som en billig och
säker bilsport sett till hastigheterna.
l  Sporten körs som många andra
motorsporter på grusbanor eller i
backar, och förarna kör i små, snabba
och specialbyggda bilar.
l  Själva tävlingarna består av korta
heat och de körs i tre till fyra varv.
l  Ett lopp tar ofta under en minut.
l  Bilarna har tvåtaktsmotorer på 85cc–
650cc och en växellåda med sex växlar.

30% rot + 10% extra
på arbetet =

40% avdrag

Vi finns
nära dig!

Vi erbjuder golvläggning, golvslipning,
badrum, el, VVS, målning, tapetsering,
altanbygge, takarbeten.

20% på utvalda parkettgolv
Typ 3-stavsparkett mattlack nu 279:gäller t.o.m. 31/10 -19

Babysim,
simskola och
vattenträning.

Att kunna simma
är en livförsäkring!
Vi har löpande kursstarter på alla våra simskolor. Boka redan i dag! Nästa start v 41.

Vintervägen 10, Tyresö
Tel. 08-776 00 60 | www.gudomattor.se

För AnmälAn och inFormAtion
www.vattenhuset.com / Tel 08-798 50 88

ÄLDREMÄSSAN
FYLLER 10 ÅR
Det vill vi fira lite extra och bjuder in till en intressant
och inspirerande dag på temat välfärdsteknik.
Datum: torsdagen den 10 oktober
Tid: kl 10.00–16.00
Plats: Haninge kommunhus, Rudsjöterrassen 2

BOKA DEN
10 OKTOBER
REDAN NU!

Hur kan välfärdsteknik hjälpa dig som är senior och förenkla
din vardag? Kom och lyssna på intressanta föreläsningar på
ämnet och passa på att delta i våra digitala workshops för
att ta reda på mer. Föreläsningar och workshops ges både på
svenska och på finska.
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ANN-LOUISE
HANSON
UPPTRÄDER
I RESTAURANG
PARABOLEN

Dessutom bjuder vi som vanligt på en bit av det goda livet
genom härlig provsmakning från Vårt kök på Hagagården och
ger dig en möjlighet att träffa intressanta föreläsare och prova
på en massa roliga aktiviteter. Vinnaren i årets seniorinsats
utses och tilldelas 15 000 kr.
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Dagen avslutas med konsert med Ann-Louise Hanson som
i år firar 60 år som artist. Konserten startar kl 15.00.
Varmt välkomna!
För mer information om utställare och detaljerat program
se haninge.se/aldremassan
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