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Kom i form  
efter nyår  
med padel

Mer läsning: www.yippieharnosand.se

Oscar tar plats  
på Vårsalongen

dec –jan

12 
2020-2021

Nr

Texasfamiljen  
valde lugnet 
 i Härnösand • Leder storföretaget  
från kontorshotellet

Internationell  
DJ bytte Berlin  
mot Härnösand• Katja startar  
DJ-utbildning på  
Folkhögskolan

Pizzatsunami  
att vänta• Den 1 januari är det 
julafton för pizzeriorna

Vimmel • I huvudet på biskopen • Nya företag • Månadens lag • Hus&hem

72

I N N E H Å L L :  A L LT  O M  L I V E T  I  H Ä R N Ö S A N D  O C H  O M  O S S  S O M  B O R  H Ä R!

Mat med färg  
från Anna-Karin

Skridskokul  
för de yngsta

Nyheter,
inspiration,

profiler

SIDOR

Bollkänsla

KRYSSA MED

Julkryss• Tävla och  
vinn fina priser 
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SNUBBAR  
SOM SLADDAR
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Det blir drifting på Mittsverigebanan också i 
sommar.

Om pandemin bedarrar kommer även 
publik att tillåtas.

TEXT KARIN P. SKARBY
FOTO PAWEL MARONSKI

! Ett kompisgäng tänkte nytt då det flesta av 
eventen på Mittsverigebanan blev inställda 
i somras. De hyrde banan ett antal gånger 
och delade på hyran för att utöva sitt stora 
intresse drifting.

– Drifting är bland det roligaste som finns 
av hobbies. Det är sjukt roligt, säger en i 
gänget, Thomas Sörensen.

Kompisaktiviteten marknadsfördes inte 
på grund av pandemirestriktionerna som 
hade satt ett publiktak på max 50 personer 
vid sammankomster. Under sommaren och 
hösten, då ryktet spred sig, kom dock fler 
och fler nyfikna till banan för att kika.

– I höst blev jag tillfrågad av en av delägar-
na till banan om jag kunde tänka mig att dra 
ihop något liknade till sommaren, fast som 

publikt event. Vi såg ju att intresset fanns i 
somras så jag sa: ”så klart”. Det är ju skitro-
ligt! Jag tänkte att det var svårt att göra det 
här själv och fick med mig kompisen Henrik 
Byström på tåget. Nu har vi fått ihop ett bra 
gäng som vill hjälpa oss att kunna genom-
föra detta, säger Thomas.

Det blir under våren och sommaren 2021 
fyra kvällar med bara drifting på banan där 
vem som helst får anmäla sig och delta: 12 
maj, 2 juni, 30 juni och 25 augusti klockan 
18–22. 10 juli blir det en heldag 8–17. Det blir 
gratis inträde för publiken, och kiosken kom-
mer att hålla öppet.

– Vi hoppas att det kan locka folk till banan 
– så långt som pandemirestriktionerna till-
låter, säger Thomas.

Mittsverigebanans ägare vill ha in all slags 
motorsport på motorparken söder om 
Härnösand. De välkomnar även drifting 
och fixar så att banan ska fungera bättre för 
motorsporten som är mycket populär bland 
de yngre motorburna. Det ska bland annat 
asfalteras om för att ge en bättre slinga för 
driftingen. 

Hemsida: Vnmotorevent.se

Facebook/Instagram: @vnmotorevent

FAKTA/DRIFTING
" Drifting är en actionfylld körteknik 
inom motorsporten som går ut på att 
medvetet och kontrollerat sladda med 
bilen

" I tävlingar sladdar förare genom hela 
banan. Den som vågar köra närmast 
motståndare vinner

" Fart är inte viktigast. Istället bedömer 
man fart ihop med en snygg linje genom 
banan och hur brett bilen sladdar

" Är en motorsport som växer snabbt 
runt om i världen
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Full fart på  
Mittsverigebanan
Mittsverigebanan ser framåt 
och öppnar med tillförsikt upp 
för flera lokala events på banan 
2021. 2020 blev på grund av 
pandemin förståelig nog ett 
mellanår i driften. Nu är 2021 
väl uppbokad.
" Bus1: Aktiviteterna börjar med 
Bus1 24—25 april  — om det inte ligger 
ett snötäcke på banan. Det blir även 
Bus1-events 22 maj, 31 juli och 4—5 
september.

" Gokart: Kartingträning på månda-
gar från 3 maj.

" Mittsveriges sportvagnsklubb 
(MSSK): Trackday torsdagskvällar 
och några helger mellan 8 maj och 
11 september.  Klubben siktar även 
på att arrangera Timeattack-klubb-
serie med tre deltävlingar i sommar.

" Mittcup: Långlopp med fem del-
tävlingar som startas 9 maj.

" Drifting: VN Motorevent från 12 
maj. Se seperat artikel.

" Time Attack: Nordic Time Attack 
arrangeras 14—16 maj. Den snab-
baste vinner i motorsportgrenen 
Time Attack.

" Roadracing: NRS roadracingträ-
ning på tisdagar från 18 maj.

" Motorcykel: MC Västernorrlands 
avrostning 2021 30 maj.

" PCS Racing: Porsche Club Racing 
är en skandinavisk racingserie för 
Porschebilar. Kommer till Mittsve-
rigebanan 2—5 juni och 20—22 
augusti.

Det görs också en ungdomssatsning för 15- 
till 25-åringar på Mittsverigebanan. Vid tre 
tillfällen kan de komma och lära sig hur de 
kan köra på ett säkert sätt. De får möjlighet 
att köra på bana och få en bättre förståelse 
för hur det fungerar, berättar Per-Erik Nor-
bäck som genom Norrlands motorpark AB 
äger Mittsverigebanan tillsammans med 
Per-Erik Axehult, Göran Sörgren, Ulrik Fors-
berg, Mattias Norlén och Tomas Iversson.
! Per-Erik tror stenhårt på ungdomssatsningar.

– Det bidrar till en ökad säkerhet i trafiken. 
Det är ofta så att yngre vill testa gränser, de kan 
komma hit och köra så det ryker. Kör de av banan 
gör det ingenting, så kommer en traktor och drar 
dem upp. Får du aldrig passera gränser, vet du inte 
hur bilen beter sig.

Ungdomssatsningarna är ett samarbete med 
MSR MittSverige Racing, som jobbar inom olika 
typer av motorsports-evenemang både i egen regi 
och via partners, framförallt på Mittsverigebanan. 
De arrangerar trackdays, företagsracing, prova-på 
racing, utbildning och uthyrning av banbilar för fö-
retagsevenemang eller för deltagande i till exempel 
Mittcup. 

Mittsverigebanan ägs sedan 2017 av Norrlands 
motorpark AB. Bolaget äger och driver själva 
anläggningen och har sedan de tagit över investe-
rat flera miljoner kronor i säkerhetsuppdateringar  
för att få banan godkänd för både bil och mc, ett 
arbete som hela tiden också fortgår i takt med 
regelförändringar.

I sin nya treårsplan 2020–2022 har eller kommer 

Mittsverigebanan att göra flera investeringar, bland 
annat asfaltera och förlänga startområdet för att kun-
na köra 201 meter (dragracing) samt förbättrade och 
något förändrade driftingslingor.  Det har också in-
stallerats tidtagningsutrustning,  kameraövervakning 
och ett egenutvecklat LED-ljussystem som sätts på 
instrumentbrädan i bilen och visar varningsljus vid 
en eventuell incident och som styrs från Race Con-
trol. Det kommer att öka säkerheten och samtidigt 
minska behovet av funktionärer runt banan. Nästa år 
installeras också en LED-panel som kommer ersätta 
den så kallade huvudposteringen där merparten av 
signal- och flagginformationen visas. Även den kom-
mer kunna skötas helt från Race Control.

Pandemin har påverkat 2020. Flera tävlingar 
och arrangemang blev inställda.

Samtidigt gör investeringarna att anläggningen 
inte är lika sårbar om pandemin fortsätter. Mittsve-
rigebanan är nu mer digitaliserad vilket gör att 
det mesta kan skötas utan fysisk kontakt och med 
minimal personalstyrka.

–  Vi har naturligtvis haft en nedgång, men vi 
klarar oss. Vi är sex delägare, men ingen lever av 
det här. Hade vi stått med helårsanställda hade det 
varit betydlig dystrare, säger Per-Erik.

Han är optimistisk för 2021.
– Worst case är att vi är i samma eländiga situa-

tion som vi hade i våras och stora events försvin-
ner, och vi bara har kvar mindre grupper. Men på 
en Track Day till exempel kan man komma hit en 
kväll och köra utan att kliva ut ur bilen. Allt går 
digitalt; anmälan, säkerhetsinformationen och 
betalning. Säkrare sätt att utöva sin favoritsport ur 
ett coronaperspektiv kan det inte bli.  
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Hoppas på ungdomsboom


