
Loke Pettersson

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

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.  
Det här handlar om Loke Pettersson, 14 år gammal,  
som kom på andra plats i SM i klassen Xtreme Junior.

Hej Loke. Du kom ju tvåa i SM. Är du nöjd?
Jag är väldigt nöjd med det resultatet. Det har varit  
tuffa fighter på tävlingarna med Emil och alla andra.

Det gick bäst för dig på tävlingarna i Likenäs och Östmark. 
Vilka banor gillar du bäst?
I år har favoritbanorna varit Östmark och Västerås. Men 
Högstabanan är alltid speciell eftersom den är min hemmabana.

På Högstabanan gick det ju inte så bra för dig. Vad hände?
Jag tappade fokus i tredje kvalomgången men tog mig i alla fall till finalen. 

Där krokade jag ihop med Charlie i  
velodromen, det gjorde att jag slog i  
räcket och blev stående med trasig kart.

Du har ju åkt alla tävlingar i SM-serien. 
Vad har du gjort mer?
Jag åkte Supercupen på Högsta i våras,  
där vann jag. Efter det åkte jag RallyX  
i Höljes och i Strängnäs. Slutade som  
förväntat i mitten av startfältet. Vi hade  
som mål att ta oss till semi, vilket vi  
lyckades med i alla tävlingarna.

Loke i ledningen på tävlingen i Östmark



Vem hjälper dig med karten i depån?
I huvudsak är det pappa och mamma.

Är det någon annan i din familj som  
tävlar eller har tävlat?
Oj, jadå, det är många.

Just nu är det bara jag, men pappa 
har kört folkrace och någon tävling i  
Xtreme.

Min syster har kört crosskart i ett par 
år och har kört en folkracetävling. Hon 
vill eventuellt köra någon folkracetävling  
då och då i framtiden.

Farfar har tävlat i rally och morfar körde motocross för många år sedan.

Vad har du för planer för nästa år?
Det blir Xtreme Junior nästa år också, efter det ska jag kliva upp i Xtreme.

Nu är ju alla tävlingar för året körda. Vad gör du då?
Under vintern kör jag mycket simulatorracing med kompisar från depån. 
 Vi ska också försöka komma iväg och köra lite crosskart på is om vädret tillåter.

Eftersom jag fyller 15 nästa år så ska vi börja planera för moppekort och Epatraktor.

Är det något mer du vill berätta?
Visst. Nästa år satsar jag på att köra alla tävlingar i Supercupen och SM-serien.

Tack Loke, lycka till med ditt tävlande.


