
Hampus Wretman

Rally Lima kördes den 4 februari och var den första deltävlingen i Rally-SM.

Då dök Hampus Wretman upp, han är 19 år, C-förare, och hamnade på  
plats 19 i sin klass med 57 startande. Här kommer hans berättelse.

Hampus, ditt efternamn är ju välbekant i Haninge MK. Hur är ni släkt?
Om det är Leffe Wretman du menar så är det min pappas morbror.

Kommer du från en tävlingsfamilj? Har dina föräldrar tävlat?
Mamma har kört folkrace och pappa har kört folkrace och rally, så ja, motorsport  
finns i familjen.

Jag ser att du har licens för många bilsportgrenar, Folkrace, Rally och Crosskart. 
Har du tävlat tidigare i Folkrace och Crosskart? Hur gick det?
Jag har tävlat i Crosskart sedan jag var 9 år och kört en del Folkrace som junior.

Resultat i Crosskart Resultat i Folkrace som junior

Guld i Svenska Cupen 2019 (125 cc) Fyra i B-final Semesterracet 2019

Silver i JSM 2019 (125 cc) Vinst på Gotland 2020

Sjua i SM Crosskart Extreme 2020 Vinst i Nynäshamns Folkracefestival 2021

Sexa i SM Crosskart Extreme 2021 Ett antal pallplatser i mindre Folkracetävlingar

Nu har du gått över till Rally. Hur mycket har du tävlat innan du ställde upp i SM?  
Vilka resultat?
Jag körde några tävlingar 2022, kom i mål i en tävling och bröt några med tekniska 
problem, så sammanfattningsvis har jag inte tävlat så mycket före SM-tävlingen

Jag fick syn på dig när jag följde Rally Lima, deltävling 1 i Rally-SM. Att som 19-årig 
C-förare komma på plats 19 i en klass med 57 startande är fantastiskt. Är du nöjd 
med tävlingen? Var det bra förhållanden?
Jag är nöjd med tävlingen. Jag har aldrig kört en vintertävling innan, så förhållandena 
var utmanade men superroliga. Vägarna var jättebra tävlingen igenom.

Kommer du att fortsätta i SM-serien? I så fall blir det ju South Swedish Rally i maj.
Ja, jag ska satsa på hela SM i år.

SM-serien i Rally 2023

1 4 februari Rally Lima Lima MS

2 18-20 maj South Swedish Rally Föreningen SSR

3 16-17 juni Skilling 500 Skillingaryds MK

4 8-9 september Rally Arvika MK Team Westom



Tänker du åka några andra tävlingar?
Vi har inget planerat, men det ska jag göra.

Vilka hjälper dig med service när du tävlar?
Det gör mamma och pappa.

Din kartis heter Alexander Glavsjö, berätta lite om honom.
En rutinerad 26-åring från Karlstad med bra meriter. Det här var första gången som  
vi åkte tillsammans och det funkade jättebra. Planen är att Alex ska läsa hela året.

Du har valt att tävla med en Volvo 940, varför den bilen?
Jag har under min motorsportskarriär hållt mig till bakhjulsdrivet så därför tänkte  
vi att det är en perfekt bil att börja med.

Vad gör du när du inte tävlar? Pluggar?
Ja, sista året i gymnasiet som elektriker.

Har du andra fritidsintressen?
Jag spelar innebandy och lite padel.

Lycka till med tävlandet i år. Vi kommer att hålla ögonen på dig.


