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Bli en säkrare mc-åkare!
Lär dig känna dig själv och din motorcykel
Nu finns ett unikt
tillfälle att förkovra
sig i mc-åkandet!
Norrshine motorsport välkomnar alla mc-åkare från
125cc till stora HD:s att ta del
av ett verkligen speciellt paket
där vi lär oss känna mc-n, oss
själva och hur böjen bör tas! En
garanterat annorlunda bandag
där Tomas Tallkvist och Christoph Treier håller teorilektioner som varvas med praktiska övningar ute på Kemorabanan.
Vi går igenom ”idealspår”, att
lära sig se framåt på vägen/banan, anpassa fart och framför allt
att lära sig att anpassa tanke med
fordonshantering.
Tillfället arrangeras på Kemora i september. Vi fokuserar
på att ha tankarna på det vi skall
göra ute på banan, bland annat
med övningar ”utan broms”.

All körundervisning sker kontrollerat med aktivt deltagande
av flera körlärare, utplacerade
koner på banan, med mera.
Förutom detta så erhåller varje deltagare i paketet sin egen
speciella ”Norrshine 2007” Tshirt och en inbjudan till ett säsongsresumétillfälle där vi detaljerat går igenom racesäsongens
händelser, resultat och framtidsplaner.
Bandagen arrangeras i slutet
av september på Kemorabanan.
I tillfället ingår givetvis mat och
kaffe.
Nu har du möjlighet att ta del
av något du inte upplevt tidigare
för endast 90 euro!
Boka även DU din plats på
WWW.NORRSHINE.NU
En kostnad på 90 euro är ju lite
i jämförelse med vad motorcykel,
underhåll och försäkringar kostar.
Nu har även du chansen att
verkligen få ut mer av ditt brinnande intresse!

Ut ur Russelbend på Snettertonbanan.
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Snetterton 6.–7. toukokuuta
Eurooppalainen
supermonosarja
käynnistyi kahdella
osakilpailuilla Snettertonissa, Englannin
Norwichissa.
Koska viikonloppu osui niin
sanotulle ”Bank holiday”, ajettiin aika-ajot sunnuntaina kuten
ensimmäinen kisa ja toinen kisa
sitten maanantaina.
Tämä kisaviikonloppu oli tyypillinen englantilainen Klubikilpailu. Kisan nimi oli Honda
Superclub Chanpionship.
European supermono cuposakilpailut ajettiin yhdessä Brittiläisen supermonomestaruussarjan kanssa tuona viikonloppuna. Aika-ajoihin oli ilmoittautunut 44 kuljettajaa.
Paalupaikan nappasi Mark
Lawes Englannista. Sain lähtönumeron 19 aika-ajoissa. Tuo rata
poikkeaa aika voimakkaasti niistä
radoista jotka ovat tavallisia Pohjolassa. Voidaan hyvällä syyllä todeta että Snettertonin rata loistaa
kovalla vauhdilla. Kaksi pitkää
suoraa, kaksi nopeaa kaarretta ja
kaksi shikaania muodostavat yli
3,1 km pitkän radan. Siellä supermonopyörät saavuttavat yli 150
km/h keskinopeuden.
Ensimmäinen kisa ajettiin kuivalla radalla, ja vaikutti siltä että

Reserverad

Ulos Russelbendista Snettertonilla.
englantilaiset ovat kovin ”kuumia” radalla. Kuuden kierroksen
jälkeen kisa punaliputettiin ja
lähtö uusittiin. Olin silloin sijalla
15. Kolmen kierroksen jälkeen
liehui punaiset liput taas ja sitä
seurasi uusintalähtö. Sijoitukset
laskettiin kuuden ajetun kierroksen jälkeen. Kisan voitti Mark
Lawes, toiseksi tuli Glen English
ja kolmantena maaliviivan ylitti
Jeff Claridge. Aika selvästi tuli
ilmi, että tehokkailla moottoripyörillä pääsee tällä radalla pitkälle, ei mikään ideaalirata minimonoille. Rata vaatii, vaikkakin sen
profiili on yksinkertainen, paljon
harjoittelua. Jotkin osat radasta
ovat yllättäviä ja siten nopea ajo
vaatii useita kierroksia ajamista,
jotta voisi käyttää radan kaikki
ominaisuudet hyväksi kisassa.
Toisesta kisasta tuli oikea kaa-
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tosadekilpailu. Se ei haitannut
minua, sää antoi helpotusta ajamiselle kevyellä ja helposti hallittavalla moottoripyörällä.
Starttasin ruudusta 19, aika-ajo
antoi lähtöruudun kumpaankin
kisaan. Kisassa oli kovia taistelutilanteita ja onnistuin tekemään
jarrutusohituksen
viimeisellä
kierroksella shikaanissa ennen
maalisuoraa. Maalissa olin 13.,
0,03 sek. erolla.
Tuon toisen kisan voitti Glen
English minimonopyörällä, ja
ensimmäisen kisan voittaja Mark
Lawes oli vasta viides sateessa.
Kun kuljettajat jotka eivät
osallistu ESA-cupiin poistetaan
sijoituksista, oli sijoitukseni 10.
ensimmäisessä ja 7. toisessa kisassa. Yhteispisteissä olen Euroopan supermonomestaruussarjassa 7. kahden kisan jälkeen.

Snetterton 6–7 maj 2007
Den europeiska
supermonoserien
inleddes med två
deltävlingar i Snetterton, Norwich,
England.
Eftersom det var
”Bank holiday” den
helgen i England,
kördes tidsträningen
och första racet på
söndag och andra
racet på måndag.
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Service på regncykeln efter race.
Denna raceweekend var ett typiskt engelskt Club-Race tillfälle,
Honda Superclub Championship hette tävlingen.
De europeiska supermonodeltävlingarna kördes tillsammans
med det brittiska supermonomästerskapet den här weekenden.
Till tidsträningen var 44 förare
anmälda. Poleposition i tidsträningen tog Mark Lawes, UK. Jag
fick startposition 19 efter tidsträningen.
Den här banan skiljer sig gan-

ska kraftigt från de banor man
är van vid i Norden. Man kan
gott säga att Snettertonbanan
präglas av fart! Två långa rakor,
två högfartsböjar och två chikaner bildar den över 3,1 km långa
banan. Här når supermonocyklarna en medelhastighet på över
150 km/h.
Race 1 gick i torrväder, det verkar som engelsmännen är ganska hetsiga ute på banan... Efter
6 varv rödflaggades racet och
det blev omstart, då hade jag en
15:e plats.

Efter ytterligare 3 varv blev racet igen rödflaggat med omstart
som följd.
Slutplaceringarna räknades
från ställningen efter 6 körda
varv. Vann gjorde Mark Lawes,
tvåa blev Glen English och som
tredje man över mållinjen kom
Jeff Claridge.
Ganska tydligt framkom det att
här är effektstarka motorcyklar
långt framme, inte riktigt idealbanan för minimonos!
Banan fordrar trots sitt ganska
enkla upplägg en hel del träning

för att få det att gå riktigt fort, en
del blinda partier bidrar till behovet av att ha många körda varv
i ryggen för att riktigt helt kunna
utnyttja banan.
Race 2 blev ett riktigt ösregnslopp! Något som inte störde mig
personligen, bara bra att ha lätt
och hanterbar motorcykel i detta
underlag.
Startade från 19:e rutan (båda
racen utgick från söndagens tidsträning), ett lopp där jag hade bra
fighter och lyckades göra en bra
ombromsmanöver inför chika-

nen till start- och målrakan vilken räckte till att knipa 13:e plats
med 0,03 sekunders marginal.
Vann gjorde Glen English på
en minimonocykel, medan söndagens vinnare Mark Lawes
bara var femma i regnet.
När de förare som inte deltar i
ESA-cupen räknas bort var placeringarna för min del 10:e i det
första racet och 7:de i det andra.
I sammandraget i det Europeiska supermonomästerskapet
är jag 7:e efter de två första starterna.

Wickström på pa
Mika Kallio är ett begrepp på dagens roadracing-banor.
Namnet Johnny Wickström har kanske inte
riktigt samma klang, men
han var den finländare
som senast figurerade på
prispallen i Grand Prixserien före Kallios inträde
på scenen inom den fartfyllda sporten.
Åbobon Johnny Wickström, som är född
1957, tävlade första gången 1974. Men debuten ägde rum fjärran från GP-cirkusens
stjärnglans på Artukais i Åbo. På en 125-kubiks Yamaha grejade junioren Wickström
en sjunde plats i premiären.
– Jag vet inte om jag någonsin planerade att jag skulle börja tävlingsköra, det
snarare bara blev så, säger Wickström
som inte hade några racingkörande idoler att begapa och beundra inom den egna
familjen.
Det dröjde några år, till 1977, innan han
fick debutera på GP-nivå i Imatra. Det
handlade om att uppfylla en pojkdröm och
fastän han visste att han ingenting hade att
göra med toppskiktet kom tävlingen att ge
honom en knuff i rätt riktning: nu visste han
att det här var någonting som han ville satsa
helhjärtat på.

Jag vet inte om jag någonsin planerade att jag skulle börja tävli
pade ihop 231 VM-poäng under karriären.

VM-poäng i Sverige
Sin första VM-poäng tog han 1979 på en
Morbidelli 125:a och den framgången kom i
Karlskoga på svensk mark. Året därpå korades han till både finsk och nordisk mästare.
Det var framgångar som han hade väntat på
och efter det var han mogen för utmaningar
på kontinenten.
Mellan 1981 och 1992 turnerade han mellan de olika banorna nere i Europa och
redan 1982 kammade han hem sin bästa
GP-insats någonsin när han knep en andra

placering på Nogaro-banan i Frankrike.
Han behövde inte heller skämmas för sin
prestation i sammandraget den säsongen,
han slutade nämligen på en sjunde plats.
Han tog sig upp på podiet vid två tillfällen
i GP-sammanhang. En tredje plats i Imatra
1983 hör också till avdelningen tunga meriter.
Åboföraren skrapade ihop sammanlagt
231 VM-poäng under karriären.
Wickström började med en 125:a och
slutade med en 125:a. Han höll sig till den

klassen under hela sin
karriär även om han
– upp till 500-kubika
i Finland. Vid sidan a
bidelli rattade han oc
ter regeländringen p
Honda och JJ-Cobas.
Det var tufft att en
ropa på egen hand oc
egen hand. Hans bro
sorsidan och såg till a
ning.

allen före Kallio
300 000 mark. Det som kom in, det for också, säger Wickström lakoniskt.
Han har många och trevliga minnen från
tiden på roadracing-banorna.
– Ett bra resultat kommer man alltid ihåg.
I Sverige ledde jag en gång en GP-tävling,
men jag vann inte. Min första tävling på Artukais kommer jag alltid ihåg, liksom min
första GP-tävling. I Assen ledde jag inte,
men jag tillhörde täten när jag vurpade i en
kurva. Då var jag 23 sekunder före den som
låg bakom mig. I mål hade jag fortfarande
ett försprång på elva sekunder till honom,
säger Wickström som var kvickt på benen
efter vurpan och lyckades hålla sin femte
plats.
Några värre skador drabbades han inte
av under karriären. Ett par brott på nyckelbenen, värre blev det faktiskt inte trots den
fartfyllda sporten.
Han har förstås inte ångrat de år han satsade på idrottens altare.
– Nog var det värt det. Något annat hade
jag inte heller velat göra, möjligen kunde jag
ha gjort det lite bättre. Jag fick se Europa
och stora delar av världen.
Roadracingen ändrade karaktär i början
av 1990-talet. Ensamvargarna försvann, eller minskade drastiskt, och stallen tog över
verksamheten.
Wickström slutade 1992 medveten om att
det hade blivit för dyrt att satsa och skaffa
den personal som hade behövts för att klara
konkurrensen.
Han närde heller inga drömmar om att få
bli fabriksförare.
Roadracingen har han ändå aldrig lämnat. Han jobbade ett par år som teamboss
för japanska Unemoto efter det att han
hade lämnat tävlandet därhän. Han höll i
trådarna i Europa medan stallets ägare höll
till i Japan.

Eget företag
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n internationella GPn körde större cyklar
are – på hemmaplan
av Yamaha och Morckså en MBA och efpå cylindersidan 1988

nsam turnera runt Euch sköta det mesta på
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– Jag var min egen herre hela tiden, från
det att jag började köra 1974 fram till det att
jag slutade 1992. Det blev på sätt och vis en
livsstil, jag fick göra det som jag ville göra,
säger Wickström.
Livet på roadracing-arenorna var vagabondaktigt. Wickström hade sitt högkvarter nere i Tyskland under åtta månader
av året för att ha banorna inom bekvämt
räckhåll.
Budgeten för en tävlingssäsong i mitten av 1980-talet kunde ligga i trakterna av

I dag hjälper han och tränar finländska
RR-förare och en roadracingtävling på
hemmaplan missar han sällan. Han hyr ut
utrustning och kan stå till tjänst med full
service i depån om så önskas.
Genom det egna företaget Monial i Åbo
importerar och säljer han bland annat roadracing-delar.
Vanliga gatucyklar tillhandahåller han
också, men de finns inte i lager utan måste
beställas.
Gamla kontakter är och förblir en tillgång inom affärslivet.
– Jag har gott om kompisar, både i Europa och Japan. Och då man aldrig gjort
bort sig är det användbara kanaler än i
dag, berättar Wickström som i år firat sin
50-årsdag.

Assen 9.–10. kesäkuuta 2007
Kolmas osakilpailu Eurooppalaisessa supermonosarjassa (ESA) ajettiin
yhdessä ”Kansainvälisen Ducati seuran” kilpailun kanssa
Assenissa, Hollannissa.
Tällainen tapahtuma on erityisesti Ducati-fanaatikon mieleen.
Äänenpaine mikä muodostuu 40
suuren Ducatin käynnistyessä
on sellainen jota ei voi kuvailla,
vaan se pitää kokea!
Assenissa ajettiin ESA-sarjaa
yhdessä Hollannin supermonomestaruussarjan kanssa. Viikonloppu alkoi kirkkaassa auringonpaisteessa ja varjossa oli jopa
30 astetta lämmintä. Valitettavasti olin saanut jonkinlaisen
ruokamyrkytyksen. Perjantain
olin toipilaana ja voimat riittivät
vain pyörien katsastuskuntoon
saattamiseen ja leirin rakentamiseen.
Lauantaina oli kunto jo
parempi ja sain aika-ajoissa
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Assenissa
ajettiin
ESA-sarjaa
yhdessä
Hollannin
supermonomestaruussarjan
kanssa.
14. lähtöruudun kaikkiaan 34:n
joukosta. Olin aikaisemmin ajanut Assenin ”National Circuite”
radalla.
Vuoden 2005 jälkeen on rata
uusittu siten, että se on nyt yhdessä 4555 m pitkässä osassa.
Uusittu radan osuus tuntui alussa vähän kummalliselta, mutta
totuttelemalla rataan se alkoi
tuntua paremmalta. Kuitenkin
radasta löytyy se Assenin omi-

naisluonne, menee lujaa niissä
hyvin jyrkästi viettävissä kurveissa! Ja tietenkin se sopii hyvin minimonopyörälle. Myöskin
tällä radalla nousee supermonopyörien keskinopeus yli 140
km/h. Voidaan hyvin sanoa että
tällaisilla radoilla on tiettyä nostetta, verrattuna moniin mikroautoratamaisiin ratoihin, joissa
pahimmissa kurveissa nopeus
laskee melkeinpä nollaan!

Kisapäivä sunnuntai
10 kesäkuuta
Vaihdoin vähän lyhyempään
välitykseen ennen aamuista lämmittelyajoa, mikä oli aivan oikea
veto. Nyt vaihteet sopivat paljon
paremmin, samoin kuntoni oli
paljon parempi. Onnistui saamaan 9. sijoituksen lämmittelyajossa.
Startin ja 1 kierroksen jälkeen

olin 10. sijalla. Tämän jälkeen
seurasi hyvin kiinnostava kilpailu, jossa Rainer Achenbach
DL, minä ja Emilio Lazzarini
IT ajoimme yhdessä ryppäässä.
Noin 4 kierroksen jälkeen tuli
keltainen liputus
joka laski
nopeutta, kuitenkin Daniel Rosamond ajoi kaikkien kolmen
ohi. Hän ei varmaankaan huomannut liputusta ja siten hän sai
20 s. aikasakon. Emilion kanssa
vaihdoin sijoitusta noin kymmenkunta kertaa kisan aikana ja
panin merkille että hänellä on
vähän enemmän nopeutta kuin
minulla. Ajatus oli tekisin hyökkäyksen viimeisellä kierroksella
pitkässä vasemmassa kurvissa
(Ramshoek) ennen lähtö-maali
shikaania. Kaikki meni aluksi
kuten suunnittelin, mutta Rainer joka oli meidän edellä alkoi luisua ulos ja vaistomaisesti
löysäsin kaasua hitusen. Tämä
tiputti nopeuttani niin paljon
etten voinut jarrutuksella mennä
Emilion ohi shikaanissa, vaan
ohitin maalilinjan 9. miehenä.
Lopputulokseksi tuli 8. sija, koska Daniel sai aikasakon. ESAkuskeista olin oli 7. sijalla.
Sijoitus kolmen osakilpailun
jälkeen on 7. yhteensä 24 pisteellä. Seuraava kisa ajetaan
Magionessa, Italiassa 21 ja 22
heinäkuuta.

Assen 9–10 juni 2007

Det borde gå...
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Det räckte inte riktigt... Här rök sjundeplatsen.

Tredje deltävlingen i den Europeiska supermonoserien (ESA) kördes tillsammans
med ”International Ducati club races” vid Assen, Holland. En tillställning där speciellt
Ducati-entusiaster lever upp!
Ljudintrycken när över 40 stora Ducatis startar går inte att beskriva utan måste
upplevas!
Här körde ESA-serien tillsammans med det holländska supermonomästerskapet.
Helgen började med strålande solsken och över 30 grader i
skuggan.
Tyvärr hade jag fått i mig något
olämpligt som utmynnade i matförgiftning. Fredagen gick åt att
kurera sig från den, samt att med
de krafter som fanns få cyklarna
besiktigade och lägret byggt.
På lördagen var formen betydligt bättre och jag lyckades få en
14:e startposition av 34.
Jag hade ju tidigare kört på
Assen, ”National circuit”. Sedan

2005 är banan ombyggd så att numer finns endast en sträckning
på 4555 m.
Den nya delen av banan verkade lite konstig i början innan
man vande sig, men alltefter så
började den kännas bättre.
Fortfarande finns nog det som
tidigare karakteriserade Assen
kvar, det går fort genom de mycket doserade böjarna! Det passar
bra för minimonocyklar.
Även på denhär banan ligger
medelhastigheten en bra bit över
140 km/h för supermonocyklarna. Man kan gott säga att det
är flyt på denhär typen av banor,

inte många gokartbaneliknande
böjar där man bromsar ner till
0!

Racedag söndagen
den 10 juni
Bytte till lite kortare utväxling
inför warm-upen på morgonen,
något som var helt riktigt. Nu
passade växlarna mycket bättre,
samtidigt som jag kände att formen var bra. Lyckades ta en 9:e
placering i warm-upen.
Starten gick och efter ett varv
låg jag på 10:e plats, sen följde
ett mycket intressant race där
Rainer Achenbach, DL jag och

Emiliano Lazzarini, IT höll ihop
i en klunga.
Efter ca 4 varv uppkom en
gulflaggssituation som tog ner
farten endel varvid Daniel Rosamond, GB åkte om oss alla tre,
troligen uppfattade han inte vad
som hade hänt, med följden att
han fick 20 sek. tidstillägg.
Med Emiliano böt jag placering ungefär 10 gånger under racet och hade lagt märke till var
jag hade mer fart än han. Tanken var att attacken skulle ske
på sista varvet i den långa högfartsvänstern (Ramshoek) innan
start-målchikanen. Då skulle jag

hinna över mållinjen innan han
accelererat om mig!
Allt gick som planerat till en
början, dock började Rainer som
låg före oss glida ut och instinktivt lättade jag på gasen för en
bråkdels sekund vilket gjorde att
jag tappade så myckt fart att jag
inte kunde bromsa om Emiliano
vid ingången till chikanen, utan
fick passera mållinjen som 9:e
man. Blev 8:e totalt, tack vare
Daniels tidstillägg. Av ESA-förarna var jag 7:e.
Ställning efter 3 race 7:a med
24 poäng. Nästa race körs i Magione, IT 21–22 juli.

Sinusta turvallisempi
moottoripyöräilijä
Opi tuntemaan itsesi ja moottoripyöräsi
Nyt on ainutlaatuinen tilaisuus parantaa
taitojaan moottoripyöräilyssä!
Norrshine Motorsport toivottaa kaikki moottoripyöräilijät 125
cc:stä isoihin Harrikoihin tervetulleiksi ottamaan osaa erikoiseen
pakettiin, jossa opimme tuntemaan moottoripyörän, itsemme ja
miten kaarre on otettava!
Takuulla erilainen ratapäivä,
missä Tomas Tallkvist ja Christoph Treier pitävät teoriatunteja
jotka jaksottuvat käytännön harjoitteluilla Kemoran radalla.
Käymme läpi ”ihanneurat”, miten opitaan katselemaan eteenpäin tiellä/radalla, sovittelemaan
nopeus ja eteenkin sovittelemaan
ajatus kulkuneuvon käsittelyyn.
Tilaisuus järjestetään Kemoralla syyskuussa. Keskitymme
pitämään ajatukset asioissa joita
teemme radalla, mm. harjoittelemalla ”ilman jarruja”. Kaikki
ajo-opetus tapahtuu hallitusti
useamman ajo-opettajan osallistuessa, ja radalle sijoitetuilla kartioilla jne. Tämän lisäksi jokainen
pakettiin osallistuja saa oman
erikoisen ”Norrshine 2007” T-
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paidan ja kutsun kauden yhteenvetotilaisuuteen jossa käymme
yksityiskohtaisesti läpi kilpailukauden tapahtumat, tulokset ja
tulevaisuuden suunnitelmat.
Ratapäivä järjestetään syyskuun lopulla Kemoran radalla.
Tilaisuuteen sisältyy tietenkin
ruokailu ja kahvit.
Ota osaa johonkin jota et ole
ennen kokenut vain 90 euron
hintaan. Varaa sinäkin paikkasi
osoitteesta WWW.NORRSHINE.NU
90 euron kustannushan on vähän verrattuna siihen mitä moottoripyörä, ylläpito ja vakuutukset
maksavat. Nyt sinullakin on mahdollisuus todella saada enemmän
irti palavasta kiinnostuksestasi.

Förarprofil
Namn:
Tomas Tallkvist
Född:
16 juni1971
Födelseort:
Jakobstad
Familj:
Sambo med Sonja och de tre
katterna Nysse, Ida och Lisa
Utbildning:
Elkrafttekniker
Första moped:
Tunturi Supersport (15år)
Första motorcykel:
Kawasaki KE125
Första motorcykeltävling:
Classicracing år 1994 med en
Yamaha R5-årsmodell -71
Första vurpa:
Säkert med moped... kommer
inte riktigt ihåg!
Första medalj:
Nordic 500cc classic racing
1999 brons.
Senast lästa bok:
Nästan ett kapitel om impulseffekter i insugskanalen på
4 taktsmotorer, ”fourstroke
performance engines” Gordon
Blair
Favoritlåt:
Iron Maiden, Run to the hills
Favoritmat:
Grillad nötytterfile i lite modifierad Pombis marinad är inte fel
nu på sommaren!
Favoritfilm:
Film.. nu blev det svårt! Kanske
inte mitt område? Vet inte om
jag över huvudtaget har nån
favoritfilm!
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Favoritdryck:
Med biffen gärna rött vin, annars smakar vatten bra !
Livsfilosofi:
Gillar bra tekniska lösningar. Att
förverkliga tankar och drömmar
både ur ett tekniskt perspektiv
och personligt! Idéer finns det
gott om!
Tre saker med till öde ö:
Tre smarta kompisar skulle ju
vara bäst!

Vad jag inte klarar mig
utan:
Träbåt, speciellt nu på sommaren vore det svårt att vara
utan..
Vad mitt liv och världen
vore bättre utan:
Världen vore bättre utan
svamlande och ovissa framtidsutsikter !
Största inspirationskälla:
Människor som kan tänka och
vågar se framåt !

