Rallyåret 2018
Efter två säsonger i Ungdomsrally för Victor Hansen var det nu dags för rally "på riktigt". Mycket var nytt
inför 2018. Ny kartläsare var Ida Lidebjer Granberg, ny bil i form av en Peugeot 208 R2 och för första
gången skulle det köras efter noter, vilket inte är tillåtet i Ungdomsrally. Några förväntningar vad det
gäller resultat fanns inte, utan detta var en ren lärosäsong.

SM Premiär
Premiärtävling som C‐Förare kunde knappast varit tuffare då detta skulle ske i Rally Vännäs som var årets
första SM‐deltävling. För Victor var detta en dröm att få stå på startlinjen tillsammans med många av
sina barndoms idoler. Tyvärr blev detta en tävling som innehöll det mesta vad det gäller problem.
Snöstorm på vägen upp gjorde att ankomsten till Vännäs blev ett dygn senare än beräknat. Väl framme
började bilen trilskas och ett elfel gjorde att det var bara att lasta och köra hem. 250 mil tur och retur
utan ha kört en enda meter tävling.

Sommarsäsongen
Vintersäsongen blev förstörd innan felet hittades. Förväntningarna hade efter detta inte blivit högre.
När sommarsäsongen drog i gång visade det sig att Victor snabbt trivdes i Peugeoten och samarbetet
med Ida fungerade direkt från början. I SM‐tävlingarna höjdes tempot för varje tävling och i de
lokala tävlingarna togs det en rad klassvinster. En delad 5:e plats i JSM Otrimmat blev det till slut.
En av höjdpunterna på säsongen var vinsten på Power Stage sträckan i Rally Askersund.
En annan höjdpunkt var i Skilling 500 där Victor och Ida var snabbaste 2WD bil på SS3, tävlingens
längsta sträcka.
4:e platsen i klassen i Hässleholms SM‐tävling Snapphanerallyt var kanske årets bästa tävling. Det var
den enda SM‐tävlingen som genomfördes utan att få punktering.
Totalsegern i Mini Smedsvängen blev en perfekt avslutning på en säsong som gick långt över alla
förväntningar.

Victor och Ida med punktering under South Swedish Rally. Foto: Håkan Bercic, JC Rallypics

Efter ett framgångsrikt samarbete 2018 har Ida valt att till 2019 satsa på en internationell karriär.
‐Ida har gjort ett kanonjobb under 2018 och bidragit med mycket erfarenhet. Jag önskar henne ett
stort lycka till i framtiden och är övertygad om att det kommer att gå bra för henne, säger Victor.

Victor och Ida i ett lyckat samarbete under 2018.

Victor Johansson ny kartläsare
Ny kartläsare blir Victor Johansson från Ryd. Victor är 23 år och har tävlat flitigt som kartläsare de
senaste åren. Dessutom har han kört själv när han inte åkt som kartläsare.
‐Det ska bli riktigt kul att tävla tillsammans med Victor (Johansson) under 2019. Han är en person
som precis som jag brinner för rallysporten och jag tror vi kommer att få riktigt roligt tillsammans,
säger Victor (Hansen).

Victor Johansson, ny kartläsare.
Nästa tävling blir SM‐premiären i Berglagsrallyt som körs den 25‐26 Januari.
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