Charlie Rosmalm Sebom
Haninge Motorklubb satsade tidigt på Crosskart och är nu en av de största
Crosskartklubbarna i Sverige. På seniorsidan tog Jimmy Bergander hem
bronsmedaljen i SM 2022.
Men viktigare är att vi har många
duktiga juniorer, nu ska vi presentera
Charlie Rosmalm Sebom, 14 år gammal,
som kom på tredje plats i SM i klassen
Xtreme Junior.
Grattis till bronsmedaljen i SM!
Är du nöjd med den?
Både ja och nej. Jag har alltid satt ribban högt
och vill alltid vara nummer ett.
Vi köpte karten sent under våren så jag hann
bara prova den en gång före första tävlingen.
Dessutom har vi haft strul med motorn och annat under hela säsongen så jag borde väl vara
nöjd med min placering.
NEZ
NEZ står för FIA North European Zone, en
sammanslutning av 10 länder. I NEZ ingår
Sverige, Finland, Norge, Danmark, Island,
Estland, Lettland, Litauen, Belarus och
Ryssland.
Du vann ju också NEZ Crosskart-serie
Ja, det känns grymt kul.
Det ingick tre tävlingar, Tomelilla i Sverige,
Bollandsmoen i Norge och Kehala Ring i
Estland. Jag åkte bara två av dom, hoppade
över den i Norge.

SM-tabell • Klass Xtreme Junior • 2022
Plac.

Förare

Klubb

Kart

1

2

3

4

5

Totalt

1

Emil Naessen

SMK Nyköping

Casmat

35

30

30

30

(16) 5

130

2

Loke Pettersson

Haninge MK

Casmat

28

32

32

28

(15) 5

125

3

Charlie Rosmalm Sebom

Haninge MK

Casmat

30

26

24

(16) 5

28

113

4

Rasmus Persson

Munkfors MC

-

35

35

(17) 5

35

110

5

Oliwer Lidman

Hallsbergs MK

Speedcar

26

22

28

26

(17) 5

107

Deltävlingar: 1 SMK Arboga • 2 Likenäs MK • 3 Östmarks MFF • 4 Västerås MS • 5 Haninge MK

SM-serien körs på fem banor.
Vilka tycker du bäst om?
Jag gillar snabba banor. Högstabanan är
nummer ett, men den i Västerås är också bra.
Det gick inte så bra för dig i Västerås.
Vad hände?
Heaten gick väl okej, men jag fick en dålig
start i finalen, körde ihop med en annan kart
och blev stående en stund. Efter det kom jag
inte ikapp.
Vad har du åkt utöver SM-serien?
Jag gjorde ett inhopp i RallyX-finalen i
Strängnäs och blev fyra i semifinalen.
Dessutom körde jag ju NEZ.
Vem mekar åt dig i depån?
Min pappa Mats är min förstemekaniker.
Är det något han inte kan så får vi hjälp av
andra i depån.
Är det någon mer i din familj som tävlar?
Pappa har kört Crosskart sedan 2008 och tävlar nu i klassen 50+.
Min storasyster Vendela har tävlat i Crosskart i flera år, men nu har
hon slutat.
Själv började jag tidigt. På den lilla bilden är jag fem år tävlar
i Crosskart klass mini.
Vad ska du göra nästa år?
Jag kommer att fortsätta att tävla i Xtreme
Junior.
Det står en Gokart i garaget som jag skulle
vilja prova, Rallycross skulle också vara kul.
Nu är ju tävlingssäsongen slut,
vad gör du då?
Jag styrketränar och kör lite virtuell bilsport.
Är det något mer du vill berätta?
Nej, jag tror att jag har fått med allt.
Däremot vill Charlies föräldrar lägga till att
han är en riktig krigare. Han har problem
med reumatism, men det hindrar honom
inte att utföra sin sport trots smärta och
andra besvär.
Tack Charlie, lycka till nästa år.

