
Leo Östberg Johansson

Många av berättelserna på hemsidan handlar om etablerade 
och erfarna förare, därför är det extra roligt att skriva om en  
debutant. 

När jag kollade startlistan till årets första KM-tävling i rally – Gestrike kannan – så dök det upp ett 
namn i juniorklassen som jag inte kände igen. Jag skickade därför ett mail med en massa frågor 
och fick svar av Ulrik Fredriksson, Leos farfar.

Satsar på rally
Leo är uppväxt i en familj där både pappa Daniel och farfar Ulrik har  
varit mycket aktiva i rally. 

Innan Leo hade åldern inne tävlade han i crosskart, klass 85 cc, med  
lite blandade resultat.

Nu satsar Leo på rally och har skaffat en Volvo 940 VOC. Bilen är  
ursprungligen byggd i Sundsvall och är mycket konkurrenskraftig.

Leo har testat bilen i en grusgropstävling i Eskilstuna förra året.  
Det blev väl inget toppresultat, men en nyttig träning.

Nu ska Leo åka Gestrikekannan den 28 januari. Tävlingen ser kul ut, sju mil SS fördelade på tre 
sträckor med bra vägar. De hade planerat att åka i Skutskär dagen efter, men den tävlingen blev 
inställd på grund av att vägarna inte var frusna. Läs mer om hur det gick på nästa sida *

Paret siktar på att tävla vidare under 2023, men har inte bestämt några tävlingar ännu.

Farfar är en riktig rallyräv
1971 blev Ulrik tillfrågad av Stefan Johansson om han ville vara kart läsare. Stefan körde då rally, 
men gick senare över till Rallycross.

Ulrik tackade ja, och blev då medlem i Haninge Motorklubb. Sedan dess har han tävlat mycket, 
bland annat tillsammans med Mikael Ståhl som nu är kartläsare åt Patrik Hallberg. 

Leo Östberg Johansson  
och Ulrik Fredriksson  
vid Leos första tävling  
i Eskilstuna



Gestrikekannan
Den 28 januari var det dags för Leos debut i en riktig rallytävling med  
sju mil SS. Ulrik berättar:

Leo tävlar i klassen Ungdomsrally som hade totalt tre startande.  
Vägarna var isiga med stenhårda vallar.

SS1 – Mångeln – 25 km
Efter ett par kilometer hade en tidigare startande åkt av och fått hjälp 
upp på vägen. Leo tappade lite fokus så vi kom in för fort i en höger-
kurva och åkte av vägen. Efteråkaren hjälpte oss loss, men det tog lite 
tid.

Efter SS1 är Leo tvåa i klassen, 6,53 efter William Israels, Lima MS, som 
leder klassen. Den tredje deltagaren i klassen, Hugo Carlberg, Fagersta 
MK, har brutit.

SS2 – Silverkällan – 14,8 km
SS2 flöt på, men det var många avåkningar där bilar stod tvärs över  
vägen så att det var svårt att passera.

Leo är fortfarande tvåa i klassen, men bara 1,14 efter William.

SS3 – Kronparken – 30,8 km
Här var det bitvis mycket snabb väg. Leo hade inga problem, tempot 
blev bättre och bättre. Leo gick i mål 1,30 efter klassegraren.

Totalt två i klassen och pris på podiet. Leo var lycklig och tyckte att det 
var riktigt roligt. 

Nästa prövning blir Vinterpokalen som Sandvikens MK arrangerar den 
18 februari.

Grattis till debuten
Haninge MK gratulerar till din debut. Du höll dig på vägen, kom i mål 
och fick helt godkända tider i klassen. Dessutom 15 poäng i Rally-KM.

Jag kommer att hålla koll på dig framöver. Lycka till!

Resultatlista Gestrikekannan 28 januari 2023


