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Peter Lindät in action. Carlsborgs MK vcirldsmristare och
eu ropa m ästat'e i road rac i n g.

Foto: Peter Linden.

Text jubileumsskriften: Stig Brehag
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Carlsborgs Motorklubb bildades den l4 juni 1923 äKarulhotellet. Klubbens narnn var fran början Karlsborgs Motorcykelklubb
(K.M.C.K.) eftersom motorcyklar - i likhet med många andra motorklubbar vid denna tid - var dominerande. Klubben bytte
dock redan 1926 namn till Carlsborgs Motorklubb (CMK). Då klubben ganska omgående även fick bilburna medlemmar
speglade det nya namnet mer klubbens verksamhet.

Man beslöt även att Karlsborg skulle stavas med C ftir att inte fiirväxlas med den snarlika ftirkorhringen KAK (Kungliga
Automobilklubben). Denna stavning fick även en historisk anknl'tning till orten då Karlsborgs fåstning tidigare hade stavats

med C (Carlsborgs fiistning).

Sveriges kung vid fiistningsbyggets inledning var Carl XIV Johan vilken stavade sitt konunganamn med C. Den 24 jlli 1832
invigde kungen fiistningen och gav den namnet Carlsborgs fiistning stavat med C (vilket även kan ses i monogrammet vid
valvet in till f;isfiringen).

Kanalhotellet ddr
motorklubben bildades
den I4juni 1923.

Foto: Stig Brehag

Första året (1923)

Carlsborgs Motorklubb (CMK) tillhör en av landets äldsta motorklubbar och är efter Vara MK Skaraborgs näst äldsta
motorklubb. Klubbens lorsta styrelse leddes av löjtnant Nils Sahlin, vice ordftirande var landsfiskal Erik Thomau, kassör och
tillika sekreterare lantbrukare Thorsten Sandelin samt tävlingsstarter kamrer Algot Norlander. Till revisorer utsågs herr Petter
Axelsson och herr Bertil Andersson.

Omgående startade den nya motorklubben upp sin verksamhet med utfärder och tävlingar. I Karlsborgstidningen infordes inftir
den ftirsta utfärden en annons med rubriken Motorintresserade. Hiir gjorde klubben reklam for sin utfZird midsommardagen
(1923) till Vamhem med slutorden: "Intresserade motorcyklister och andra motormän inbjudas." Under löjtnant Nils Sahlins
ledning startade klockan 1030 från exercisfältet (Heden) åtta motorcyklar och två bilar for fTird i kolonn till Vamhem med
ankomst omkring klockan ett. i efterfoljande tidningsartikel i Karlsborgstidningen kan bland annat läsas "...efter en del
punkteringar anlände samtliga hem i spridd ordning mellan åtta och nio på kvällen". Den 22 juli (1923) gjordes även en

längre gemensam utflykt till Kristinehamn.
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Redan den 1 juli samma år arrangerade klubben sin fiirsta tävling. En träningsbacktävling for motorcyklar i Klevabacken vid
Mölltorp. I protokollet (§ 2) från den 2 6 jutti 1923 anges vilka som får delta: "Tävlingen är öppen for motorcyklister tillhörande
K.M.C.K. samt for motorcyklister som avse att söka inträde i klubben". Startavgiften var en krona vilket berättigade till wå
körningar och totalt startade 12 ekipage. Den 19 augusti genomfiirdes ltterligare en backtävling i samma backe; denna
gång även med sidvagnsekipage. Den26 augusti arrangerade K.M.C.K. den ftirsta "Vättem runt". En tilllorlitlighetstävling
om fabrikör J. E. EdhoLas nyuppsatta vandringspris for motorcyklar. I tävlingen, som endast var avsedd for medlemmar
i K.M.C.K, stafiade åtta solomaskiner och sex sidovagnsekipage. Derura tävling kom att genomftiras arligen en bit in
på i93O-talet och efter hand även med fiirare fråm andra motorklubbar. Senare tillkom även en bilklass. Åven en hemlig
orienteringsövning for motorcyklar genomfordes den 30 september detta livliga fiirsta verksamhetsår. Tävlingssträckan var
cirka20 mil med start från Kanalhotellet klockan 0700. I progmmmet kan bland annat utläsas: "... maximifart enligt lag".

1924 - 1929

Den 3 februari 1924 kördes den forsta isbanetävlingen på Bottensjön utanfor Öltappen. Tävlingen var öppen både for
motorcyklar - solomaskiner och sidvagnsekipage - och automobiler. Stålnabbdäck och snökedjor var tillåtra och passagerare

var obligatoriskt i sidovagnen. Tävlingen genomftirdes både på rakbana samt runöana. Ringpunlrtering eller brusten snökedja
under loppet berättigade till omstart. Den 2 mars l924hockan0200 på eftermiddagen arrangerades en i dag något annorlunda
tävling; nämligen en tolkningstävling på Bottensjöns is. Utdrag ur reglema: Tävlingen öppen for motorcykelförare med
tolkare (på skidor) tillhörande Ing 2 underofEcerares sportklubb och IFK Karlsborg. För klassindelning gällde motorcyklar
över och under 900 cc och banan var ca 15 km lång sluten bana. Under tävlingen må fordon köras fritt gasavlopp och
motorskidor iiro tillåtna. Prisreglementet var kortfattat: "Såväl ftirare som tolkare erhålla pris". Det fanns även ett forbehåll:
"Allt deltagande sker på egen risk av de tävlande".

Antalet medlemmar steg snabbt och i den forsta medlemsmatrikeln fanns 68 namn, alla forsedda med mer eller mindre fiirnäma
titlar exempelvis: direktör, grosshandlare, löjhrant, poliskommissarie, verkmästare, nämndeman, godsägare, stenhuggare etc.

I matrikeln kunde man även utläsa vilka fordon som medlemmarna ägde. Exempelvis Motorcyklar: HD, Indian, Husqvarna,
Ariel och Exelsior. Och exempel på bilar: Buick, Dodge, Ford, Rugby, Opel, Henderson och Chevrolet. Fordonen var i forsta
hand avsedda fiir privatköming diir en av bilarna till och med användes som taxi.

Ur 1926-ärs stadgar for CMK kan foljande utläsas:
-klubbens ändamål är attvåcka och underhålla intresset for automobilen och motorcykeln,
-till medlem i klubben kan efter styrelsens beslut vä1jas "vaqe vrilfrejad percon som fyllt
aderton år och som rekommenderas av två medlemmar",
-inträdes- och årsavgift 5 kronor,
-klubbens mössmärke fär biiras endast å mössor av modell som klubben fastställt.

Då Petter Axelsson var son till Kanalhotellets ägare och revisor i klubben ställde hotellet lokal till klubbens florfogande.

1926hade klubben 59 medlemmar.

1930-talet

Denna tidsepok kännetecknades av en intensiv tävlingsverksamhet, främst på klubbnivå Vanligt forekommande var
backtävlingar, isbanetävlingar, orienteringsör.ningar samt tillforlitlighetstävlingar med den årligen återkommande
tillforlitlighetstävlingen "Vättern runt". Den sist nämnda hade efterhand luxit och lockade enligt eU gammalt protokoll
deltagare från "både när och f1ärrad'. Tillforlitlighetstävlingarna, som var öppna for både automobiler och solomotorcyklar
samt sidvagnsekipage, innehöll både öppna och hemliga kontroller samt obligatoriska uppehåll. Passagerare skulle som regel
medfolja i sidvagnen men solomotorcyklar "fä ejhava bak- passagerare".

Enligt de nya stadgarna var ändamålet med tävlingsverksamheten:
-aff fostra skickliga motorforare,
-att öka och vidmakthålla intresset ftir motorfordon och dess användning,
-att tävlande som befinnes rörd av spirituosa uteslutes från tävlingarna.

1937 hademotorklubben66medlemmardiirPetterAxelsson, nuhemkommen från Sydafrika, hadeupphöjts tillhedersledamot.
Några andra intressanta namn ur mahikeln fuär1937:

Åkeriägare Georg Fallander, elektriker Lage Pettersson, stenhuggare L.E. Olsson, godsägare Gunnar Hultgren samt
musikstyckjunkare Darling Eriksson. Fortfarande lyste damer med sin frånvaro.

Styrelsemöten och klubbträffar fortgick alltjämt på Kanalhotellet. Under större delen av 1930-talet var J A Edlund och senare

Carl-Axel Kindbom ordftirande.
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19A0-tzlet

Under andra världskriget gick av forståeliga skäl tävlingsverksamheten nästintill på sparlåga på grund av bensinransonering
och gengasdrift. På allvar diskuterades även under krigsåren "bilismens framtid" och "har gengasdriften kommit for att stanna

kvar." Det sistnämnda diskuterades i sl«iften Gengas nummer 9 utgiven september 1941. Och KungligaAutomobilklubben
(KAK) propagerade i början av 1940-talet att svenskarna skulle ägna sig åt frilufsliv och cykelsemestra ftir att vara bättre

forberedda att ftirsvara landet. Bensinransoneringen fortsatte ytterligare något år efter andra världskrigets slut (1945) varftr
tävlingsverksamheten alltjämt fick anstå en tid. Trots brist på bensin genomforde klubben ändå kortare utflykter med både

bilar och motorcyklar.

1946 ingick representanter från motorklubben i Karlsborgs trafiksäkerhetskommitt6 där slutsatsen i den skriftliga redogörelsen

löd: "...enligt den allmänna åsikten synes trafikkulturen i Karlsborg avsevärt ha fiirbättrats." 1947 var tävlingsverksamheten
återigen i fuIl gång med kartläsningsövningar och bilorienteringar samt tillforlitlighetstävlingar öppna for bilar och motorcyklar
både med och utan sidvagn. Den 20 juni 1943 firade CMK sitt 20-års jubileum med gemensam middag på Kanalhotellet med
en efterfoljande båthr på Väftern till en totalkostnad av l0 kr per person. Smoking var obligatorisk klädsel vid middagen.

Alltjämt genomfordes klubbträffama och styrelsemöten på Kanalhotellet och ordforande under 1940-talet var alltjämt Carl-
Axel Kindbom.

1950-talet

Verksamhet under 1950-talet innehöll fortsatta tillforlitlighetstävlingar fiir bilar och motorcyklar samt manöverprov och
fordonskontroller, ofta i samverkan med stadspolisen. Efterhand ökade intresset ftir bilorienteringen varvid motorcyklarna
alltmer fiill ifrån och 1959 begärde klubben sitt utträde ur SVEMO.

Under åren 1956 - 1960 gav klubben ut klubbtidningen "Klubbnytt" med G.Bratt 56p ansvarig utgivare och under samma
tid disponerade CMK ett klubbhus i Marhult med Seth Ödmark som stugfogde. Stugfogden hade telefonnummer 163.

Klubbmedlemmama hade under vissa perioder underl950-talet 3 öre i bensinrabatt per liter vid Caltex, Koppartrans och
Shell. Förutsatt att man betalade kontant!

1950-talets ordfiirande var i turordning Carl-Axel Kindbom och G.F. Malmlöf.

1960-talet

Verksamheten detta årtionde kännetecknas främst av bilorienteringar och rall1'tävlingar. CMK fick redan i början av 60-talet
komma med som medarrangör av "Skaraborgsnatta". Denna tävling pågick sedan årligen fram till och med 1990. Klubben
var även ansvarig for en passerkontroll vid "Midnattssolsrallyt" både 1960 och 1964.

1960 var kontrollen for de 160 deltagama vid affären i Granvik där honoratiores ur CMK hälsade deltagama från hela Europa
reglementsenligt välkomna genom "anslag, honnör och muntliga ord". Motorklubbens damer putsade rutor och ordnade
annan service for bland annat Pat Moss. Den tidens stora kvinnliga namn inom rallysporten. 1964 var kontrollen belägen vid
Sätra och bland tävlingsdeltagarna kunde man här fä en s§mt av Erik "Carlsson på taket", Tom Trana, Sylvia Österberg och
Pat Moss.

Klubben arrangerade även så kallade rebusjakter, rattmästerskap - med Stig Gabrielsson som flerfaldig rattmästare - samt
familjeutflykter under parollen "IJt i naturen bilburen". Dessa familjeutflykter blev mycket populära. För att ytterligare öka
intresset for bilorientering arrangerades under sextiotalets senare del ett antal debutanttävlingar i samarbete med närliggande
klubbar. Trots detta sjönk ändå medlemsantalet sakta varje är och mot slutet av 1960talet var man bara strax över 30

medlemmar.

Klubben hade under 1960-talet sin klubblokal i Centrumhuset och ordforanden var i turordning G.F. Malmlöf och Ame
Malmquist.

197O-talet

I bö{an av 7}-talet hade klubben endast 28 medlemmar och verksamheten gick på "sparlåga" och inom klubbledningen
diskuterade man på allvar att lägga ner klubben. Men några entusiaster, med Jan Samuelsson och Anders Johansson i spetsen,

ville annat varvid man gjorde en frisk nysatsning med fortsatt inriktning på bilsport. Snart var det åter fuIl fart på rallyåkandet
med en hel del fina resultat som foljd. Många signerade Anders Johansson.

Klubben hade även bilorientering på programmet och arrangerade bland annat flera deltävlingar i "Skaraborgsserien fiir
bilorientering".

Den 13 juni 1976 arrangerade så CMK sin forsta egna rallytävling med 25 startande ekipage. Tävlingen, som var av typen
"Rally Special A", kallades for "Widmelco-trofen" och skulle vara årligen återkommande. Tävlingen fick högsta beröm av



deltagama och döptes 1979 om till MIAB-trof6n (MlAB:Marieholms Industri AB). Tävlingen upphörde efter några år men
traditionerna överftirdes senare till "Broditsnurren".

En av 1970-talets största rallyframgångar i klubben hade adress Anders Johansson som 1978 med sin SAAB V4 kom på

{ärde plats totalt i Skaraborgs rallyserie. I samma rallyserie blev CMK niailag.

F

Anders Johansson med kartkisare Marie Larsson i SAAB V4 vid en trivling 1979 utanfor Örebro. Foto: Anders Johansson

Under 70-talet hade klubben lorst klubblokal på Smedjegatan 20 en kort period och därefter i Sjövillan. Ordforanden under
1970-talet: Nils Pettersson (1970 -72) ochJan Samuelsson(1973 -82).

198O-talet

Vid årsmötet 1982 återbildades motorcykelsektionen och samtidigtpåbörjades under mars månad arbetetmed att iordningställa
en motocrossbana i den så kallade Garpehålan i Brevik; därav namnet Garpabanan. Motorbanan är byggd i ett landskap av

rullstensåsar vilket ger den en starkt kuperad karaktåir. Banan har flera långa uppflor- och utforsbackar med tillhörande hopp.

Genom åren och fram till dagens dato har banan ändrats for att möta utvecklingen inom motocrossen med bland annat större

hopp och mer tekniskt krävande kurvor. Åven ändamålsenliga lokaler har under senare år inftirskaffats. Många banchefer

har även i tysthet lagt ner mycket tid, svett och kraft for att hålla klubbens crossbana i perfekt trim. Särskilt de senaste årens

banchefer Tommy Blom och Jörgen Johnsson kan framhållas.

1985 bildades en rundbanesektion och 1988 tillkom även en endurosektion varpå klubben samma år genomforde sitt forsta
klubbmästerskap for enduro. I och med att det även samtidigt bildades en motocrossektion upphörde motorcykelsektionen
(bildad 1982). Motocrossbanan "Garpabanan" invigdes 1984 och isracingovalen "Stjemviksbanan" den25 januari 1987.

Motocrossbanan (Garpabanan) - med enung kille vid namnDavidFjällrud som initiativtagare ochklubbens dåvice ordforande
Bengt Johansson som pådrivare - var efterliingtad av såväl klubbens ungdomar samt de något äldre tävlingsftirama. Tidigare
hade bygdens motocrossintresserade löst sin tävlingsverksamhet inom motocrossen genom att tillhöra Tibro MK.

Efter invigningen av Garpabanan (1984) bildades omgående ett serielag som efter hand kämpade sig upp till division III och
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hade 1989 nått division II. Crosslaget återfanns även en tid i division I. Några namn från motorklubbens forsta motocrosslag:
MikaelAhlin, Peter Fingal, MikaelAdamsson, Janne och Lars Neldin, Magnus Johansson, Peter Hult, Bemt Johansson, Jan-
Erik Wahlström.

Den 13 juli 1985 klockan 1800 arrangerade CMK sin forsta stadioncross tävling och Sveriges andra infor 4000 entusiastiska
åskådare i Skövde. Tävlingen blev en solklar succ6 men det blev tyvärr ingen fortsättning i Skövde med CMK som arrangör.
Segrade gjorde Peter Johansson FMCK Borås i ädel kamp mot de lokala motocrossforama Peter Hansson och Örjan Åberg
från Tibro MK.

Redan den 2 juli 1988 arrangerade klubben sin andra stadioncross tävling med Eva-Lena Ahlsten som kranskulla. Denna
gång genomfordes tiivlingen på K3 stabsplan vid Vätternstranden i Karlsborg infor 1000 åskådare. Tävlingen blev en blöt
tillställning med Sven Fransson som tävlingsledare. Åven vid denna tävling segrade Peter Johansson som nu tävlade for
Skene MK.

Åven klubbens juniorer visade framftitterna och vid motocrossens JSM-deltävling 1989 i Kiruna kom Magnus Olsson på
tredje plats i 500cc-klassen. Magnus Olsson var därmed klubbens fiirste motocrossftirare som fick kliva upp på en SM-
prispall.

Genom åren har flera duktiga motocrossförare fostrats och kört flor Carlsborgs MK. Här några: Sven-Erik Björklund, Tor§örn
"King-Cross" Johansson, Magnus "Slangen" Johansson, Janne och Lars Neldin, Rickard "Hultarn" Gustavsson, Fredrik
Tornberg, Tomas och Peter Fransson, P-E Claesson, Magnus Olsson, Lasse Johansson samt Bjöm Johansson. Från senare tid
kan nämnas: Fredrik Hallerhed, Christian Hall, Sven Fred6n, Henrik Brehag, Jonas ochAndreas Johansson, Daniel och Eddie
Cambring, Kalle Eriksson, Peter Eklund, Lasse Johansson, Jakob Lööv, Henrik Nyshöm med flera.

1984bildades inom CMKen isracingsektionmedtävlingspremiärpå 1985 på den lilla sjönTåirnetpåHammarnäset. Samtidigt
begärde klubben åtednträde i SVEMO.

Därefter hade CMK isracinglag igång till och med vintern 1995. En mycket framgångsrik lO-årsperiod ftir motorklubben.
Premiärlaget bestod av: Sven-Erik Björklund, Inge Karlsson, Peter Lind6n, Stefan Blomgren och Stig Garhamn. Lagledare
varAnders Sundquist.

Vid ett lag SM-kval på Tämet den 1l januari 1986 kom hela 700 personer och såg tävlingen.

Isracinglävlandet fortsatte fram till invigningen av Stjernviksbanan den25 jan 1987 med ytterligare tävlingar på Tärnet, bland
annat en Intemordisk isracingtävling söndagen den23 februari 1986. Carlsborgs MK mönstrade då foljande lag: Sven-Erik
Björklund, Inge Karlsson, Inge Johansson och Ingemar Gustavsson.

Carlsborgs MKframgångsrika isracinglag 1985. Frv Peter Lindön, Inge Karlsson, Stefan Blomgren, Sven-Erik Björklund,
Stig Garhamn samt lagledaren Anders SundquisL Foto Anders Hallberg
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1985 bildadespåinitiativ av SivAhlneren supporterklubb sombistodklubbenmedservice i formavkaffe-ochkorvfiinäljning
vid tävlingar. Supporterklubben anordnade även tipspromenader och lotterier, bland annat fiir att kunna lämna ekonomiskt stöd
till tävlingsverksamheten. Supporterklubben gav även mellan åren 1988 -1992 ut klubbtidningen Blaskan. Supporterklubben
upphörde 1994. Verksamma inom supporterklubben var: Eva Månsson, Madelaine Spaak, Anita Björklund, Anita Johanssorl
Raja Ahl, Barbro Adamsson, Monica Björklund och Siv Ahlner.

Stjernviksbanan invigdes den25januari 1987 infor dryga 1000 personer. Kommunalrådet Sven Hultrnan ochAme "Yarg-
Far" Bergström invigningstalade där även markägare Hans Björlcnan tackades for att ha ställt mark till forfogande.

Fram till mitten av 1990-talet var det regelbundna isracingtiivlingar ay hög klass och mycket publik på Stjiirnviksbanans
isoval. Då underlaget var naturis gjorde de allt mildare vintrama under 1990-talets början det mycket svårt att arrangera
tävlingar varfor isracingen upphörde inom Carlsborgs MK efter vintersäsongen 1995.

Peter Lind6n började nu även att köra isracing och var nära att knipa en SM-medalj i isracing 1985. Men fick efter lite strul
med kopplingen nöja sig med en mycket meriterande 4:e plats. Den 1 november 1989 skrev Peter Lind6n på fiir klubben i sin
helhet. Detta innebar att Peter då även körde roadracing i CMK:s färger. Innan hade Peter Lindön bara haft licens fiir isracing
i CMK. Peter Lind6n blev "stor grabb" 1987 och europamästare i roadracing. Klubbens örsta EM-medalj!

Enduroåkarna ställde under S0-talets senare del främst upp vid iagtävlingar som FMCK l2timmars och C-kåsan. Största
framgången hittills nåddes 1989 då man kom2:a i lag vid C-kåsan. I laget Ulf Björkman, Magnus Karl€r, Peier Fi:rgal och
MikaelAdamsson.

1988 upphörde klubbens motorcykelsektion och istället bildades en motocross- respektive endurosektion. Redan under
hösten 1988 genomftirdes det forsta klubbmästerskapet for enduro och på bilsidan fortsatte klubben att vara medarrangör vid
Skaraborgsnatta.Ett träningsspår for enduro disponerades även i anslutring till "Stjärnviksbanan" men redan efter några år
dog intresset ftir enduro ut.

Den 1 juni 1984 fl1.ttade klubben från sin klubblokal i Sjöstugan vid Karlsborgsviken till ny klubblokal i fore detta
kommunalhuset i Mölltorp.

Ordfiiranden under 1980-talet: Jan Samuelsson (1973 - 1982), Anders Johansson (1983 - 1987), Peter Hult (1988 - 1991).

1990-talet

1990-talet kan nog betecknas som klubbens hittills mest intensiva decennium med ett rejält lyft for både enduro och motocross.
Isracingen fortsatte att skörda framgångar och rallytävlingen "Broditsnurren" såg dagens ljus 1995.

1990 gästades klubben av ett gäng motocrossftirare från Ryssland. Det var 5 ftirare från Kemerovo, en ort 400 mil öster
Moskva, som under 2 veckor gästade CMK ftir motorcykelträning, studiebesök och kamratlig samvaro. Konäkt hade tidigare
knutits genom S-E Björklund som under lang tid med framgång hade tävlat i isracing i Ryssland.

1990 kom klubbens isracinglag 5:a i allsvenskan och Sven-Erik Björklund blev svensk mästare. Peter Lind6n salte der2,.a
februari 7991 nyfi banrekord for isracing på Grevby motorbana i Mariestad vid en seriematch på med tider 49,9 sek. Det
tidigare banrekordet hade isracinglegenden Erik Stenlund med tiden 50,2. En fantastisk prestation av Peter Linden med ett
banrekord som står sig än idag (2013).

Milda vintrar gjorde dock att intresset for isracing al.tog varör isracingen upphörde inom motorklubben 1995 och efterhand
awecklades "Stj ärnviksbanan".

En av Sveriges främste isracingforare genom tiderna dr motorklubbens Sven-Erik Björklund med foljande meriter:
- SM guld 1990, silver 1994 ochbrons 1989, Nordisk mästerskap 3 silver (1989,1991,1992) och ett brons (1994),lag tr/IVI 3

silver (1989,1990,1994) och ettbrons (1991). Fyra individuellaVM finalermedbästaplacering 7:a 1988 samt4:a i "Par-SM"
1988 i par med Anders Bondesson.

1988 blev Sven-Erik Björklund årets Mölltorpare.

1997 blev klubbens isracinglegend Sven-Erik Björklund "stor grabb".

1 990 arrangerades den sista "Skaraborgsnatta" och då med status som SM-deltävling. CMK stod fijr tävlingscentrum med start
och mål inne på Fästningen. Därefter beslöts att tävlingen skulle vara vilande och är så än idag!

1992 rog motocrosslaget steget upp till division I. Detta efter seger i division II 1991 med följande lag: Magnus Johansson,

Per-Ola Klasson, Jim Isaksson, Bjöm Johansson, Johan Johansson, Benny Eriksson samt P-E Claesson Lagledare vat Eva-
LenaAhlsten med biträdande lagledare Jörgen Johansson.
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Carlsborgs MK motocrosslag div 2 1991" Frv Magnus Jokqnsson, Eys-Lena Ahlsten Qagledare), Per-Ola
Klosson, Jiru Isalason, Björn .Iohawssow, Jakaw Johansson, Benwy Erilason, Per-Erik Klasson samt Jögen Johansson

{biträdenÅe lagleÅare)" Foto: Carlsborgs MK

1997 återfanns Hubbens neotocrosslag i divisioa 5. Tillbakagången fiån division ett hade pägätt nägra år diir främsta orsakat
kan tillskrivas generationsskifte blaad både firare och lagtredaing. Marschen tillbaka till högre division påbörjades omgående
och rodan 1999 kom laget på 2:a plats i dirdsion III. I laget Lars och Jarme Neldin, Jan Wester, Fredrik Hallerhed, Henrik
Brehag, Da:de1 Cambring och Jonas Johansson. t agledaren Johan Johansson. 1999 sältde CMK även upp med ett crosslag i
YD-cupen som senars blev division 4.

Yårea 1994 gjorde €nduron efter nrågra års dvala omstart. Pådrivare var Rolf Matlsson, Urban Ramsin och Stig Brehag och
sektionen väcktes åt§{ till 1iv rnod ffi§ande sektionss§relse: Stig Brehag, Lasse Gustavsson, Christer Häljeskog och Henrik
Brehag" Samtidigt började Henrik Brehag och Daniel Canrbring tiivla fiir kiubben i enduro. Henrik Brehag utvecklades snart
till klubbeas bäste endurofiörare genom tiderua med stora &amgånga vid både SM-tiivlingar och nationella tiivlingar.

CMK ingick samtidigt ett avtal ored Försrrarsmal<csrl om att #i disponera delar av Hammamdset for enduroträning; dema
tingeas ordaing består iin idag! Harnrnarniiset är ett perfekt enduroomnäde vad beträffar både topografi och underlag fiir både
träniag såvä1 sona för *ivlingar" Trots närhet till bebyggelse är störningar ringa till läst intill obefintliga. Samarbetet med
Srsvarets lokala myndigheter har över tiden varit mycket bra.

Ånnandag jul 1994 arrangeras den fiirsta "l{juldansen" med cirka 50 startande. Lritiativtagare var Rolf Mattssoa och Urban
Ramsin. Starten var gemeäsam inae i grusgropen och frranu skull diirefter under ea och ea halv timma köra så många varv
sorr rnö.!li$på en ca 8 kilonreter lång hana Segrade gjorde Ånders "Lill-Anders" Eriksson från Tibro MK. Från CMK deltog
Her:rik tsrehag och Christer Hä§eskog som kom på femte plats i respektive juaior- och motionsklass.

Sonunaren 1995 shrrade Henrik Brehag som ffirste CMK:are vid en SM-fävling fiir enduro. En 15:e plats och SM-poäng blev
resultat i junioremas 250-k1ass. Tävtringen arrangerade av Tibro MK och gickunder betecktringen'Yalle Lundbergs minne""

Endunur utriecklades snabbt under senare hålfteu av 199CI-talet under ledning av främst Stig Brehag, som även var mångårig
tiivlingsledare rdd khrbbens och aadra klubbars tiivliagar"

Sarnmantaget uader dessa uppgångsår gjorde klubbens enduroffirare uppemot 200 starter per år vid nationella (individuellt och
i lag) tiivlingar. Paraltrellt med detta uJrrecklades även klubbmdsterskapen i enduro till riktiga stort.åvlingar, regelmässig med
över 30 startande. Rekordet ffir klubbrnästerskap under dessa uppgåagsår iir från 1998 då hela 40 startande. Deltagarantalet
började dalade i början av 2000-talet men på seaare år har aqtaiet deltagare öka igen. Siirskilt i lngdomsklassema.
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Februari 1996 var året som Carlsborgs MK, genom Stig Brehags initiativ, kom med i det som då kallades Vinterhäningsserie,
som senare blev Vintercupen och som idag heter Vintercup Östra Skaraborg. Tävlingen startade dock redan 1993 genom att
de tre klubbama FMCK Skövde, Tibro MK och Hjo MK ville ge sina forare möjlighet till vinterträning under tiivlingslika
forhållanden. Varje klubb skulle vid denna tid affangera två deltävlingar, varay en skulle vara mörkertävling.

Redan den l4januari 1996 ålades CMK att arrangera sin forsta deltävling i Vinterträningsserien med dryga 100-talet startande.
Tävlingsplatsen var Billås och från CMK deltog Kalle Eriksson, Henrik Brehag, Daniel Cambring, Ralf Johansson, Stefan
Kristoffersson och Christer Häljeskog. Vid premiärtävlingen i Billås blev Henrik Brehag 3:a i juniorklassen och Christer
Häljeskog blev 5:a i motionsklassen.

C ar ls b o rgs MK enduroJör are
vid klubbens fdrsta deltcivling
i Wnt ertr tinings s eri en
(s enare vintercup en) den

14januari 1996. Frv
S t efan Kr i s t offe r s s o n,

Ralf Johansson, Henrik
B rehag, Chris ter Hälj esko g,

Daniel Cambring och Kalle
Erilcsson.

Foto: Stig Brehag

Vid CMK:s premiärår (1996) i Vintercupen slutade Henrik Brehag och Daniel Cambring 1:a respektive 2:a i juniorklassen.
Vintercupen utökades efter hand med Falköpings MK, Tidaholms MK, och Töreboda MK.

Dessa tävlingar flck snart gott renommö och antalet deltagare steg snabbt med regelmässigt uppemot 200 ftirare. Rekordet
i antal startande i vintercupen med CMK som arrangör är &ån 2009 dä närmare 300 forare sökte sig till Hammarnäset.
Deltagarna kom från södra och mellersta Sverige men de flesta deltagarna var från Västra distriktet. Åven enduroåkare från
Norge har hittat till vintercupen och någon enstaka från Island.

1999 anangerades på forsök även en sommarcup for enduro med samma arrangörer och upplägg som vid Vintercupen. Någon
fortsättning på Sommarcupen blev det inte.

Carlsborgs MK deltog även med framgång vid många endurostafetter bland annat "FMCK Skövde l2-timmars" och
"Kylar-stafetten" utanftir Jönköping. Bästa placering 12-timmars hittills är 5:a 1997 och bästa placering Kylarstafetten 2:a
juniorklassen 1999 samt 3:a motion samma ån

1998 bildades en ungdomsseklion inom motocross och enduro med främsta mål att fostra och utbilda ungdomama till duktiga
motocross- och enduroftirare.

1999 startade den forsta vintercupen for ungdomar i enduro ftir närliggande klubbar (Tibro MK, Hjo MK, FMCK Skövde.
Carlsborgs MK och Tidaholm MK) med salnma upplägg som for de äldre forama.

Samma är (1999) startade även Svealandsfräsen; en motocross-cup for unga motocrossforare. Det örsta året deltog foljande
från CMK: Alexander Eriksson, Linus Öfuerberg, Christoffer Larsson, Andreas Eklund, Jocke Kristoffersson. Jocke
Björklund, Kim Johansson och Emil Lundqvist.

1995 nystartade bilsektionen och arrangerude salnma år den forsta "Broditsnurren". De forsta åren som vanlig rallyävling
d'ärefter som rally specialtävling med flottiljområdet som ävlingsplats.

Folkracingbörjade blipopulärt, så även inom CMK och 1996 kördes klubbens forstaFolkracetävling. Detvar en träningstävling
som kördes pänägra vägstumpar i närheten av Stjärnviksbanan. Klubben fick blodad tand och arrangerade 7997 ennationell
Folkracetävling, en så kallad RS-tävling. Även denna gång på vägstumparna invid Stjärnviksbanan.

Mot slutet av 1990-talet började den unge rallyöraren Håkan Gustavson köra fort i CMK:s fiirger. Samtidigt började klubbens
folkraceåkare att synas allt flitigare i resultatlistorna i form av Jörgen Rohkimainen, Per Lidman och Per-Anders Axelsson.
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1997 knöts klubben till Mölltorpsalliansea och blev genast medarrangör av den forsta Mölltorps-festivalen 1997. Samma
allians genomfiirde även festivalerna 1998,2000 och 2002.yid, dessa festivaler medverkade klubben med parader och enkla
motocrosslåvlingar med klubbens f,örare. Mycket uppskattat!

I december 1996 började klubben att återigen ge ut en klubbtidning. Denna gång under narnnet "Nya Blaskan" med Stig
Brehag somredaktör.

Klubblokalen flnas nu i Mölltorps gamla kommunalhus.

Klubbens ordforande under 1990-talet Peter Hult (1988 - 1990), Bengt Johansson (1991 - 1994), Peter Kronvall (1995),
Urban Ramsir(1996 - 1998) och Stig Brehag (1999).

2000 - 2013

Framgångama fortsätter fiir klubbens forare både på två och §na hjul.

2000 fick klubbea iintligea sirl fiirste vdrldsmästare! Det var Peter Lind6n som blev världsmästare i Endurance. Ett
uthållighetslopp i roadraciag diir två till tre forare avlöser varandra under de 24 timmar som loppet pågår. Världsmiisterskapet
körs med flera deltävlingar över hela världeu. Peter Lind6n tilldelades SlA-plaketten och Västergötlands Idrottsfiirbunds
utmdrkelse "Årets idrottsprestatioa 2000".

fu ZOOO tog motocrosslaget hem segern i division 1II, men på grund av omläggning av seriesystemet blev det tyviin ingen
uppflytbring frr det unga laget till högre division. I laget körde Christian Hall, Lasse Johansson, Daniel Cambring, Henrik
Brehag, Andreas Johansson, Jonas Johansson och Jan Wester.

YD-cuplagethade år2000 {öljande besättning: FredrikAnderssorq Benny Kristiansson, Lasse Johansson, Mikael Johansson,

Mikael Eskilsson, Aaders Davidsson och Peter Eklund.

Från och med 2001 upphörde VD-cupen och lagen placeras in i division 4.

Åven 2001 gör Hubblaget en fin säsong i division III men blir snuvade på seriesegern vid den allra sista tävlingen av
Falköpings MK på den erkiint svårkörda banan i Falköping. Falköpings MK fiirpassade CMK:s stolthet till andra platsen med
endast en futtig po?ing. I CMK-laget återfanns: Christian Ha1l, Daniel Cambring, Andreas Johansson, Jonas Johansson och
Henrik Brehag.

Carlsborgs MK
motocrosslag efter
seriefinalen div j på
Falköpings motorbana
2001. Falköpings MK
vann serien och CMK kom
på andra plats.

Frv Jonas Johansson,
Christian Hall, Andreas
Jo hans s on, Henrik Brehag
och Daniel Cambring.

Foto: Stig Brehag

2002 krävdes revansch och med nyfiirvärvet Sven Fred6n i laget fick laget sin revansch. En säker serieseger biirgades med
uppfly,ttning till division II. I revanschlaget körde: Sven Fred6n, Christian Hall, Henrik Brehag, Daniel Cambring, Eddie
Cambring, Jonas Johansson ochAndreas Johansson. Lagledare var Stig Gideberg.

2003-08-10 blev det serieseger fiir CMK med uppflyttning till division I.

Under de foljande åren har CMK regelmiissigt kämpat i motocrossens division två med växlande framgång.
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Carlsborgs MK motocrosslag anno 2011. Fr.h. Lagledare Torbjörn Gustavsson, Henrik Nyström, Lasse Johansson, Peter

Eklund, Kalle Eriksson, Christoffer Gustavsson, Jacob Lööu Anders Fredrilrsson och Mikael Larsson. På motorcykeln

klubb ens framtidsfii,rare Timmy. Foto: Carlsborgs MK

20i3 skrev elitfiiraren i motocross Nicklas Gustavsson på for Carlsborgs MK vilket blev ett Iyft ör motocrosslaget. Infor den

stundande finalen på klubbens hemmaban a"Garpa-barad' den 6 oktober (2013) ligger laget på en välmeriterad femte plats i
division 2 med goda möjligheter att avarrcera.

Vid SM-flnalen för motocross på Malmabanan i Vdsterås den 15 september slutade Nicklas Gustavsson, som från och med

2013 tavlar for CMK, på en totalt 6:e plats. En framgång både for Niclas och CMK då det är motorkubbens bästa SM-resultat

i motocross hittills.

2001 tillkom en fävling for motocross-ungdomama då "Skaraborgsfräsen" instiftades. I stort samma upplägg som

Svealandsfr?isen men med andra tävlande klubbar. CMK var under några år medarrangör i båda.

Den5 juli 2000varCMKmedarrangörvid4-dagars ienduro. Tvådelsträckor- Blåsås ochHammarnäset- samtlunchuppehållet

stod på klubbens lott. Sträckan på Hammamäset fick högsta beröm och utsågs även till en av de bästa specialsträckoma vid
2000-års tiivling.

2000-års individuella nationella seger i enduro tillöll Henrik Brehag som segrade i juniorernas 250-klass vid Oxjakten i
Mariestad

Mellan åren 2000 och2002 nådde klubbens enduroforare sina största framgångar i stafettsammanhang. Hiir några resultat:

- FMCK Skövdes l2-timmars den 28 september är 2000 blev det en lO:e plats med snudd på 5:e.

Här fiiljer en sann historia apropå placeringen. Följande hiinde: "CMK hade värvat J-O Wallskog från Töreboda för att köra

de sista varven. I ett tidigt skede tappade J-O ljuddämparen och domaren tvingade in J-O i depå for aträtgafia felet. J-O höll
ju på att sl«iirama slaget på hela Skövde! Ingen ny ljuddäimpare fanns att fii ta på. Vad göra? Jo, fram med ea tom ölburk och

så några varv silvertejp. Detta konskuktioosarbete övervakades med ett visst intresse av domaren.

Det fungerade, åtminstone ett halvt varv varpå ölburken slutade althälla t?itt med nytt oljud som fiiljd. Domaren meddelade

då lagledaren att det var f;irdigåkt for CMK:s del. Det var bata ftir Walle att ställa in sig i "fegfillan" och vänta in segrande

lag och sedan leda mc:n i mål. Tack och lov var det inte så lång tid kvar men laget fiill ända från 5:e tillen slutlig 10:e plats.

Så det kan gå!".
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- 2fiX},fos Cripendygnet CMK deltog med elr jrrnidag sm efter diverse stnrl shmde pa ea hedenrärd 5:e plming.
- 200Gfos Kytasafeir CMK håde 7 lag tilsmt (3 jmior{ag och 4 motionslaC). Bäst tyckades det ena jrmiorlaget med en
seger i jmiorklassen- I laga: Henrik Brehag, Daniel Cambring och Jonas Johansson.

- 2001-års Kylarstafetr CMK hade 6 lag på startlinjen, varav två var mixade lag med annan klubb. Bäst lyckades juniorlaget
som blev etta Inte helt överraskande. I laget körde Henrik Brehag, Daaiel Cambring och Jonas Johansson.

- 2001-års Gripendyp blev en framgang for CMK-gänget som efter 24 timmars köraing rullade i mål på en fin 8:e plats i
seniorklassen av 90 startande lag i klassen. Laget bestod av: Christian Hall, Henrik Brehag, FredrikAndersson (Falkander),

bröderna Daniel och Eddie Cambring samt brödernaAndreas och Jonas Johansson.

- 2002-ärs Kylarstafett hade återigen 6 CMK lag på startlinjen. Bäst placerade blev klubbens nya seniorlag (Jan Wester,

Henrik Brehag och Daniel Cambring) som kom 4:a.
- 2002-ärs Gripendygn hade samlat 104 lag till start. CMK-laget upprepade forra årets placering och kom återigen på 8:e
plats i seniorklassen. I laget Christian Hall, Henrik Brehag, bröderna Daniel och Eddie Cambring samt brödema Jonas

och Andreas Johansson. Lagledare var återigen Fredrik Andersson (Falkander) med Daniel Friske och Mikael Blom som

servicemän.

Carlsborgs MK
framgångsrika
endurofiirare. Här
vid stafetttivlingen
"Gripendygnet" i
Strringnäs 2002.

Ståendefr.v Eddie
Cambring, Christian
Hal l, Andre as Johans s on,

Henrik Brehag, Jonas
Johansson och Daniel
Cambring.

Sittandefrv Tbmmy

Blom (serttice), Fredrik
Andersson (idag
Falkander), lagledare och
Daniel Friske (service).

Foto: Stig Brehag

2002-ärs l2-timmars kördes åter i Skövde. CMK:s lag kom 3:a i motion och 9:a totalt av 62 startandelag.

2003 lO-årsjubilerade Hjuldansen med 180 fiirare på startlinjen. Segrare vid detta jubileumsrace gjorde Torbjörn Bäck
Kullings MS med Anders Eriksson Tibro MK på andra plats. I superfinalen blev placeringarna omvända. Bäste CMK:are
blev Henrik Brehag med placering tre i yngsta motionsklassen.

Den hettonde Hjuldansen 2006 är den hittills största hjuldanstävlingen med över 200 anmälda där 189 forare kom till
start. Segrade i seniorklassen gjorde Anders Eriksson Tibro MK med den trogne Hjuldanskiimpen Andreas Toresson BMK
Uddevalla på andra plats. I superfinalen blev det omvänd ordning.

2007 fickHjuldansen stiillas in med kort varsel på grund av strul med fävlingstillstånden.

2012 genomfordes den 18:e Hjuldansen på Hammarnäset. Drygt 100 forare kom till start denna kalla vinterdag där Robert
Kvamström från Folkare MK flck lagerkransen av klubbens kranskull Isabelle Stenman.

Då Försvarsmakten inte tillåter några störande verksamheter på sina övningsfiilt vid storhelger (t.ex julhelgen) har Hjuldansen
de senaste åren alternerat med tiivlingar både fiire och efter julhelgen. 2013 års Hjuldans (den l9:e) kommer att genomftiras

den 15 december. Antal startande vid Hjuldansen har de senaste åren varit mellan 125 -150 fiirare.

Flest segrar innehar Anders Eriksson Tibro MK som har blivit kung över Hammamäset fem gånger.

CMK är fortsatt medarrangör och ansvarig fiir en deltävling i Vintercup Östra Skaraborg. Sedan nägra är tillbaka genomfors

även en Vintercup for enduroungdomarna.

Några enduroledare över tiden: Urban Ramsin, Stig Brehag, Lasse Gustavsson och Conny Paulsson.
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Klubben har under åren även bedrivit enduroskola for ungdomar. 2013 års enduroskola innehåller ett femtontal tjejer
och grabbar där ledama heter Ola Johansson och Johan Ahlqvist. fuets (2013) enduroskolan har även haft ett *y"k.t
uppskattat besök av mästerAnders Eriksson. En liten anekdot från detta tillf?ille då undertecknad möttes av ett par exalterade
pojkar: "Anders Eriksson är här. Han är världsmiistare sju gånger!" Är man kändis så är man, även vid en enduroskola på
Hammarnäset. Men så är ju Anders kung över Hammarnäset genom ett stort antal segrar vid motorklubbens traditionella
eadurolävling "Hjuldansen'.

Carlsborgs MK
enduroskola gristades
en htirlig sommardag
2013 av sjufaldige
v iir I ds mris t are n An d er s
Erilrsson Tibro MK.
Som synes ett mycket
uppskattat besök.

Foto: Stig Brehag

På bilsidaa rullade Broditsnurren på och kördes ytterligare nägra är inne på floniljområdet innan denna tävling upphörde
2006. k 2003 tillkom en sträcka på Karlsborgs soptipp, *"o åå den innehöll några 100 meter grusväg vägrade en del av
asfaltspecialisterna att sä1la upp. Därmed är fortfarande 2002-ärs tiivling den största hittills med 6O .turt nd" .kipage.

Håkan Gustavsson, tillsammans med sin kartläsare Per-Anders Axelsson, fortsätter att härja friskt i rallyprislistoma. Håkan
blev B-fiirare är 2000 och segrade som sådan 2001 i B-klassen for Skaraborgs rallyserie. Håkan tiivlade somA-ftjrare från och
med 2003 med fortsatta framgångar. Bland arurat blev teamet 3:a vid RM (Riksmästerskapet) 2003 och 2004 blev det seger i
grupp H4 vid årets Skaraborgs rallyserie.

Åven klubbens båda unga folkracelöftenAnton Wendel och Mikael Larsson bö{ar synas allt oftare 1ångt fram i resultatlistoma
under decenniets forsta år. Anton Wendel stariade under år 2002 ihela 18 folkracetävlingar.

fu ZOO1 hoppade Jörgen Rohkimainen av folkracen och gjorde debut i Rallycrossen. Premiären gav mersmak och snart
var Jörgen fast i denna disciplin. Jörgen Rohkimainen klättrade allt högre upp i resultatlistorna och var en flitig deltagare i
Götalandscupen med flera andraplatser vid cupens deltävlingar. 2}L2komJörgen Rohkimainen totalt på en fiärJe plats.

Vid Falköpings deltiivling i Götalandscupen den 14 september 2013 blev det seger fiir Jörgen Rohkimainen. Vid samma
tävling blev Ida Rohkimainen sexa i juniorfinalen. Även i ar slutade Jörgen Rohkimainerrpå en hedrande 4:e plats vid
Götalandscupen fiir rallycross. Detta efter att ha blivit fyra vid finalen den 29 september i Fjärås i klassen ,'supemationell
2400".

Vid samma tiivling kom Ida Rohkimainen på totalt 4:e plats och Robin Nordh totalt på en 6:e plats i ,Jgniorklassen,, (tjejer
och killar kör i samma klass) i Götalandscupen. Klubbens fiirde rallycrossftirare Robin Nord kom totalt på l8:e plats i klass
" nationell 2150".

Jörgen och dotter lda Rohkimainen ejter väl genomfi)rda
trivlingar i Falköping den l4 september 2013. Jörgen
segrade i klass "Super nationell 2400cc" och Ida blev 6:a i
juniorfinalen.

Foto: Jonny Persson
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2003 och 2004 var klubben medarrangör vid VM for enduro i Skövde. Vid VM 2003 hade CMK hela ansvaret ftir ett
specialprov. Diskussion lordes även att eventuellt genomfora 2004 ärs VM-tävling i Karlsborg altenativt en ny tävling 2005.
Men tre tiivlingar i rad inom östra Skaraborg var nog inte gångbart.

2009 var klubben återigen medarrangörer vid Svemos supporterklubbs l8:e 4-dagars i enduro med stort internationellt
deltagande. CMK hade hand om depåstoppet vid Fästningen med lunchrast inne på ftistningstorget

Världsmästerskap fiir enduro arrangeradsden24-26 augusti2012 i Karlsborg. Tävlingengenomftirdesmed ettmycket gott
resultat ochfickhögstaberömav allamedverkande. UtöverCarlsborgs MKmedverkadeFMCK Skövde, Tibro MK, Falköpings
MK, Tidaholms MK, Töreboda MK, Mariestads MK, Götene MK, Försvarsmaktens EK samt Svea EK. Tävlingscentrum var
Molidens idrottsanläggning, specialprov på Hammarnäset och Kråk samt extremtest på Heden. Bansträckningen var ca 5 mil
och kördes tre var per dag (25 och 26 aug). Verkställande tävlingsledare var Robert Svensson Skövde.

Den 16 augusti 2003 arrangerade Carlsborgs Motorklubb sitt 80-års firande med stor jubileumsfest for ett 80-tal gäster på
hotell Wettern.

Carlsborgs MK har idag2l} medlemmar och bedriver verksamhet inom sektionema motocross, enduro, bil och ungdom.

Klubblokalen finas fortfarande i Mölltorps gamla kommunalhus.

Klubbens ordfiirande 2000 -2013: Stig Gideberg (2000 - 2003), Karl-Johan "Kalle" Eriksson QA04 - 2012) och Johan
Ahlqvist (2013 - )

Wd pennan

stig Brehag

Sven-Erik Björklund, en av Sveriges brista isracingft)rare genom
tiderna med s tor a internationella framgångar. Ttivlings b ilden

från Inzell Tyskland I 99 2.

Foto: Sven-Erik Björklund.
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Nicklas Gustavsson, Carlsborgs MK nya elit/örare i motocross klass MXl.

Foto: Nicklas Gustavsson.
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