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W 17-åring från Grödinge satsar allt på bilsporten

i korthet
Botkyrka kan få
kanonförstärkning
BADMINTON Nyblivna division 3-laget Botkyrka G&IF
kan få en fantastisk förstärkning till höstens seriespel. Det
är 37-årige Stefan Edvardsson
som kan tänka sig en comeback i klubben där han spelade i division 1 på 90-talet.
– Jag har inte bestämt mig
än, men Botkyrka ligger bra
till för mig vad gäller resor,
säger Edvardsson som bor i
Södertälje.
Så sent som i söndags
spelade han en avgörande
roll när hans nuvarande
klubb, Skogås, tog steget upp i
elitserien.
– Jag vet inte om min fru är
så road av att jag trappar upp
min satsning, och det behövs
om jag ska platsa i elitserien,
säger Edvardsson som alltså
kan tänka sig att varva ner,
berättar han.

Balrogs damer
vann överlägset
FOTO : STEFAN KÄLLSTIGEN

I full fart mot VM

Michael Andersson tävlar i kart nästan varje helg i vår.
Grödingelöftet Michael
Andersson säsongsdebuterade i Frankrike. Nu
kör han för en VM-plats
och en framtida karriär
som racingstjärna.
– Jag vill försörja mig
på bilsport, säger han.
Det kan låta som en dröm att dra
till Frankrike på våren. Och på sitt
sätt var det också det för Grödingekillen Michael Andersson när han
körde årets första EM-deltävling i
Salbris utanför Paris i helgen.
Nu kunde nog ändå drömmen ha
slutat lyckligare eftersom Michael
slutade 22:a efter att ha fått starta
sist av alla 32 förarna i ﬁnalen. Han
blev påkörd i förﬁnalen och blev
stående, därför den usla startpositionen i den riktiga ﬁnalen.
– Det får vi vara nöjda med ändå, säger Michaels pappa Anders
på telefon från Frankrike strax efter att sonen kört i mål.
Michael Andersson har precis
inlett en hektisk säsong där han
kör både EM och SM. EM är fyra
deltävlingar och SM tio. De två
bästa i SM-serien kvalar in till VM
i Dubai i höst.
– Det är det stora målet, säger
Michael.
Men han var osäker var han
stod inför årsdebuten när Lokaltidingen Mitti i träffade honom
innan avresan. Motståndarna från

Nu ska Michael Andersson ut på de
europeiska banorna.
de mellaneuropeiska länderna har
haft betydligt bättre träningsförutsättningar än Micke som knappt
varit inne på hemmabanan Tuvängen ännu.
Grödingekillen kör för Södertälje
Kart Racing Club och han kommer
till start med minnen från en stark
säsong förra året. På hösten visade
han att han kunde hänga med de
betydligt mer rutinerade förarna i
hans nya klass. Den som går under
namnet Rotax Max.
Michael kör en bil med koppling, de 30 hk ger en toppfart på
130 kilometer i timmen.
– Det var pappa som lurade in
mig i sporten, skrattar Michael
och blickar mot pappa Anders som
rullar fram karten för att fotografen ska få de läckraste bilderna.
Pappa är gammal rallyförare
och det är han som står för mekandet i depån.
– Jag är med på alla tävlingar
och än har vi inte tröttnat på varandra, säger han.
För Michael och Anders som

alla andra inom motorsporten är
det inte bara tävlingar som är jobbiga. Teamet måste ständigt jaga
pengar för att ha råd att köra.
– En tävling som den i Frankrike
går på betydligt mer än 20 000
kronor trots att vi ﬂyger billigt,
förklarar Anders. Men i år har vi
fått bra hjälp av sponsorer.
Sonen kör för Energy Course
och får bra stöttning av deras tekniska avdelning. Michael Andersson är också medveten om att det
här är verkligheten för en racerförare. Kanske ännu mer om några
år när han ska försöka slå sig in i
någon mer prestigefylld klass.
Drömmen är självklart formel 1
någon gång, men där om någonstans behövs en tjock plånbok.
– Jag tror, eller nästan vet, att
det inte räcker med att vara en bra
förare för att få köra formel 1, säger Michael. Man måste ha pengar
och köpa sig in i sporten.
Kanske är det därför han redan
nu verkar ha ett mer rimligt sikte
inställt på tyska stanardvagn-serien DTM.
– Mitt mål är att försörja mig på
bilsport i framtiden, säger Michael. Vilken klass vet jag inte än.
Kart, F1 och DTM till trots. Ett
ännu hetare mål för 2007 är att ta
körkort för vanlig personbil. Michael fyller 18 i september. I samband med födelsedagen kör han
årets sista EM-deltävling.
– Jag tycker det går ganska bra
med övningskörningen, säger han
och får medhåll av pappa.

W 50 segrar
W Namn: Michael Andersson.
W Ålder: 17 år.
W Bor: Grödinge.
W Meriter: SM-trea 2005/06,
etta i mellansvenska kartingserien 2004, etta i Nordens största
juniorfestival 2004. Totalt runt
50 segrar. Kört 280 tävlingar.
W Aktuell: Körde årets första
EM-deltävling i kart i helgen.
W Om premiärloppet: ”Godkänt”,
tycker pappa Anders Söderberg.

Men det är det där med att få
tiden att räcka till. Michael går
i tvåan på gymnasiet, och även
om han inte lägger ned extremt
mycket krut på läxläsning vill han
ändå hänga med. Dessutom försöker han hinna med att spela innebandy i Tumbas A-lag.
– Innebandyn är viktig eftersom
den ger mig kondition och det behövs i loppen.
Så motståndarna ska inte ta
dig på ork i alla fall?
– Nej, ska de slå mig får de helt
enkelt köra fortare.
Eller som i söndags, köra på honom så att han blir stående. För
när det väl rullade på banan visade Michael Andersson att han blir
att räkna med i år.
L Patrik Larson
patrik.larson@mitti.se
tel 550 551 17

INNEBANDY Balrogs damer
var förkrossande överlägsna
i den första
kvartsﬁnalen
i bäst av tre
mot Skellefteå.
Hemmalaget
vann med hela
12–0 vilket är
den största
Amanda
segermargina- Wendelstig.
len i slutspelshistorien.
Amanda Wendelstig var hetast av alla med fyra mål och
två målgivande passningar.
Returen mellan lagen spelas i
Skellefteå på fredag.
Balrogs herrar spelade den
fjärde matchen mot Pixbo i
går måndag, efter att denna
tidning gått i tryck.

IFK Tumba vann
första matchen
HANDBOLL IFK Tumbas damer
tog ett litet steg mot en
elitserieplats när laget slog
Kroppskultur hemma med
23–20 i söndags.
– Vi var det bättre laget
och vi bör kunna vinna borta
också, säger IFK Tumbas Jenny
Järeholm.
IFK Tumba överraskade
med att sätta in junioren Ulrika Olsson på nio meter och
hon tackade genom att göra
sju mål i sin A-lagsdebut.
Returen i Uddevalla spelas
på lördag.

Men ﬂickorna
tog bara silver
HANDBOLL IFK Tumbas tjejer
födda 1992 tog silver i SM efter
att ha förlorat ﬁnalen mot
Eslöv med stora siffror.
Skånskorna vann med 20–9
och var precis så överlägsna
som resultatet säger.

SO

Michael Andersson jagar inte bara sekunder. Det kostar pengar att tävla och ta sig till toppen som racerförare.

