Erika Lindgren
Haninge Motorklubb har i många år haft en omfattande rallyverksamhet
med många duktiga förare.
Men det finns en person som ofta har en lite undangömd plats – kartläsaren.
Här kommer en presentation av Erika Lindgren, en av klubbens kartläsare.
Hej Erika. Berätta om ditt tävlande
Sedan jag började 2018 har jag åkt 45 rallytävlingar, i början tillsammans med
min morbror Mats Eriksson.
I år har det bara blivit sex tävlingar, nu blir det ingen mer före 2023.
Mitt bästa resultat i år är när jag tillsammans med Martin Broberg kom på andra
plats i South Swedish Rally JSM.

Martin Broberg och Erika Lindgren South Swedish Rally 2022.

Vad gillar du för bil?
Jag har ingen erfarenhet av annat än bakhjulsdrivet. Helst åker jag Volvo 240, men
som du ser på bilden trivs jag bra i 940 också.
Både i Stockholms Bilsportförbunds DM-lista och Haninge MKs
KM-tabell tar man bara med förarna. Vad tycker du om det?
Det är klart att det skulle vara kul att bli omnämnd, men det är ju knepigt eftersom
man åker med flera olika förare.
Kunde man inte ha två listor, en förarlista och en för kartisar? Vi är ändå några aktiva
kartläsare i klubben nu.

Du åker med flera olika förare. Är det svårt att hitta en fast förare?
Nej, svårt är det egentligen inte, det är väl generellt en brist på kartläsare i landet.
Jag åker egentligen med Wille Lennartsson från MK Speed, men efter vårt hårda
avslut i EMK-kannan 2021 blev det tyvärr ett längre uppehåll.
Istället har jag passat på att åka med Martin Broberg och brorsan Mattias.

Så här slutade Willes och Erikas resa i EMK-Kannan 2021.

Du åker ofta med Martin Broberg från Värmdö MK som vunnit
DM för Stockholms Bilsportförbund. Har du en del av den prestationen?
Nu har jag kanske lite dålig koll men jag har nog bara åkt två av dom tävlingarna.
I en av dom bröt vi.
Det vore kul om Martin kom över till Haninge MK, men det kan jag nog inte övertala
honom till eftersom han är uppväxt på Värmdö.
Vad har du för planer för 2023?
Inga större planer. Förhoppningsvis är jag tillbaka i högerstolen hos Wille
Lennartsson.
I övrigt hoppar jag gärna in hos den förare som behöver mig. Jag vill få
ihop fler mil på SS.
Är det någon mer i din familj som sysslar med bilsport?
Ja, min bror Mattias kör rally, oftast med sin sambo Millan Kilman i högerstolen.
Mamma Åsa, pappa Thomas och morbror Mats är aktiva inom organisationen i
Haninge Motorklubb.
Mats och Åsa är aktiva inom rally, i år deltog dom bland annat i Rally Gotland.
Skulle det inte vara kul att köra istället för att läsa karta?
Haha, gud nej. Jag gjorde ett kort försök att köra folkrace. Jag var inte någon stor
förartalang, men jag har hört att min mamma var det.
Jag håller mig istället till passagerarsidan, där trivs jag allra bäst.

Vad jobbar du med?
Jag har nyligen bytt från från kundmottagningen på Caravanhallen i Haninge till
att jobba som undersköterska på vårdcentralen Akka i Västerhaninge.
När du inte åker rally, vad gör du då?
Jag har en Islandshäst som jag så småningom ska tävla med, men än så länge är han
för ung. Mycket mer än så hinner jag inte med.
Tack Erika, lycka till med ditt tävlande.

Här är jag tillsammans med
den naturliga hästkraften

