Ungdomsrally
Sedan premiärtävlingen i oktober 2015 har det blivit sammanlagt 85 tävlingar. Av dessa har det endast blivit två
brutna tävlingar, en för motorras och en för avåkning. 48 gånger har det blivit klassvinst. Nu är tiden i ungdomsrally
slut för Victor då han fyllt 18 år och fått körkort. Nu blir det att tävla som C‐förare och dessutom får man nu köra
med noter (vägbeskrivning), något som inte är tillåtet i ungdomsrally.

Ida Lidebjer Granberg
Ny kartläsare blir Ida Lidebjer Granberg. Ida som ursprungligen kommer från Norrköping men som numera är bosatt
i Asarum utanför Karlshamn har en haft en lång och framgångsrik karriär trots att hon bara är 28 år. Senaste
framgången kom i årets SM då hon tillsammans med Mikael Jirvelius från Örebro tog brons.
Redan 2005 som 16‐åring debuterade Ida som kartläsare och har sedan dess tävlat flitigt och dessutom deltagit i
rallytävlingar både i Finland och Tyskland. 2016 hade Ida ett tufft år då hon var med om en våldsam krasch som
resulterade i sju frakturer i vänsterfoten, två i den högra samt revbenfrakturer. Detta var inget som fick Ida att ge
upp utan med stark vilja kämpade hon sig tillbaka. Ett ytterligare bevis på denna vilja är att hon genomfört både
halvklassikern och tjejklassikern. Med ett brinnande intresse för rally är Ida dessutom ledamot av rallyutskottet
i Svenska Bilsportförbundet.
‐Victor och jag har pratat mycket under året och jag har känt att jag vill satsa på att åka med en ung, lovande
förare som brinner för att utvecklas och vill bli riktigt bra. Jag är övertygad om att nästa år kommer att bli ett
lärorikt år för både mig och Victor. Det blir mycket nytt att lära sig på en gång för Victor och där hoppas jag att
jag kan bidra med min erfarenhet, säger Ida.
‐ Jag kunde inte fått en bättre kartläsare. Hon har både rutin och ett riktigt rallyhjärta och jag tror vi kan göra något
riktigt bra tillsammans, säger Victor.

Ida och Victor förväntansfulla inför 2018.

Peugeot 208 R2
Bilen som Victor och Ida kommer att köra är en Peugeot 208 R2. Denna bil hart tidigare körts framgångsrikt av
Erik Telehagen från Växjö. Bilen har en 1,6 liters motor på cirka 185 hästkrafter och en sekventiell 5 växlad låda.
‐Detta är en bil som jag tror mycket på då den verkar robust och driftsäker samt är riktigt konkurrenskraftig.
Nu gäller det att hitta rätt inställningar för min körstil, är Victors kommentar.

Junior‐SM
Målet får 2018 är att köra hela serien i Junior‐SM . Några målsättningar vad det gäller resultat finns inte utan denna
säsongen handlar bara om att samla erfarenhet, komma in i att köra efter noter och att lära känna bilen.
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