Lördagen och söndagen den 30 - 31 augusti 2014 arrangerar Haninge Motorklubb en
folkracetävling på Högstabanan i Haninge söder om Stockholm. Tävlingens namn är
CaravanhallenCup och är deltävling sju av tio i Stockholmsserien. 219 är i nuläget anmälda till
tävlingen.
Tidplan
Första heaten startar klockan 10.00 på lördagen och söndagen, finalerna körs kring klockan ett
på söndagen.
VM-förare och Svenska mästare i rallycross startar
VM-ledaren i rallycrossklassen RX lites Kevin Eriksson från MK Speed i Nynäshamn kommer
till start liksom hans bror Oliver Eriksson som också kör VM plus Global Rallycross, men
Oliver kör här bland folkracejuniorerna.
Svenske mästaren i rallycross 2013 i klassen super nationell Daniel Wall från MSK
Kvarnvingarna startar till publikens stora förtjusning. Han är bland de mest sevärda förarna i
folkrace med sin spektakulära körstil, alltid i en vilt sladdande Volvo.
I damklassen är systrarna Jennie och Jeanette Kjäll, MSK Hammaren favoriter, men Annelie
Tietjens från MK Speed kan säkert ge dom en match. Förra rallyesset Åsa Lindgren från
hemmaklubben i Haninge gör comeback men nu i folkrace. Det ska bli intressant att se om
takterna sitter i.
I herrklassen är Kevin Eriksson, Daniel Wall och Tobias Svärd, Mk Orion favoriter. Tobias har
alltid en topptrimmad SAAB som fungerar bra på Högstabanan som har stora möjligheter till
omkörningar. Folkraceräven Micke Hagberg med sin stora BMW kan man aldrig räkna bort från
en finalplats.
Förutom Oliver Eriksson bör också Wille Trygg, Haninge Motorklubb ta en plats i A-finalen
bland juniorerna.
Bland Veteranerna får vi se Hannu Kivinen, Mälaröarnas MK som anmälts av Caravanhallen i
Haninge. Han kommer att ha många jobbarkompisar på plats som hejar.
Allt är som upplagt för en häftig folkracehelg på Högstabanan där ”allt” är tillåtet.
Högstabanan

Så här hittar du till banan: Kör väg 73 (Nynäshamnsvägen) till avfart Dalarö. Kör några
kilometer mot Dalarö så visar en skylt vänster till Högstabanan. Du hittar en karta på
www.haningemotorklubb.se
Mer information, ta kontakt med:
Alf Litzén, mediakontakt 070-567 59 04 alf.litzen@telia.com
Ricki Hillesjö, tävlingsledare 070-763 14 21 ricki63@live.se

