Melanie Lunde
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 Melanie Lunde, 14 år gammal, som kom på femte
plats i Junior-SM, klass 2 (125 cc).

Hej Melanie. I år kom du på femte plats av 22 i Crosskart-SM.
Är du nöjd med det?
Hej. Ja, det är klart att jag är det. Men det hade blivit mycket bättre
om jag inte hade voltat på tävlingen i Arboga.
Under 2022 har du ju tävlat på fem olika banor. Vilka tycker du bäst om?
Jag trivs bäst på Högstabanan och i Västerås. Högsta är ju min hemmabana, men jag
har också tränat mycket på Västeråsbanan som har blivit jättekul att köra sedan dom
byggde om den.
Ditt sämsta resultat var ju på banan i Östmark. Vad hände där?
Det blev en usel tävling. Jag hade kört där tidigare, men inte med den
stötdämpar- och motoruppsättning som jag har nu.
Du har ju kört alla SM-tävlingar. Har du kört några andra tävlingar?
Ja, jag tävlade i Gävle (Svenska Cupen), där kom jag trea. Men jag måste väl berätta
att det bara var fyra startande i klassen, dock var de andra top-3 i SM.
Vem hjälper dig att meka med karten i depån?
Det är pappa och mamma, dom får slita hårt ibland.
På en tävling trodde jag att karten var sexväxlad och slet
av växelspaken när jag skulle lägga i sexan.

SM-tabell • Klass 2 • 2022
Plac.

Kart

1

2

3

4

5

Totalt

1

Förare

Eivind Walfridsson Dahl MK Ratten

Klubb

C-Pro

35

28

(21) 5

35

35

138

2

Patrick Ruud

NMK Gardemoen

IC Kart

(15) 5

26

35

28

30

124

3

Vilgot Wetter

MK Ran

C-Pro

22

(17) 5

32

32

32

123

4

Hannes Jonsson

Woxnadalens MK

IC 4

30

(19) 5

28

30

28

121

5

Melanie Lunde

Haninge MK

C-Pro/KTM

18

20

(7) 5

26

24

93

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

Är det någon annan i din familj som har tävlat?
Det har alla gjort. Pappa har tävlat i Rallycross, Crosskart och Folkrace.
Mamma har kört Folkrace. Min äldre syster har kört Crosskart.
Vad har du för planer för nästa år?
Jag tänker fortsätta i samma klass. Pappa vill att jag ska byta till Xtreme Junior,
men jag väntar nog tills jag är 16 och går direkt till Xtreme.
Skulle du vilja tävla i någon annan bilsport?
Rallycross vore jättekul. Jag skulle gärna vilja prova när jag har åldern inne.
Nu är ju tävlingssäsongen över. Vad gör du då?
Jag spelar handboll i Gustavsbergs IF. Just nu ligger vi på andra plats i serie 2.
Ibland hjälper jag till i mina föräldrars verkstad.
Nu är det däckbyten som gäller, men annars lär jag mig att meka.
Har du något mer att berätta?
Ja, vi kör Gokart ibland när det är lågsäsong. Funderar på att köpa en för det
är bra och rolig körträning.
Tack Melanie. Lycka till nästa år.

