
Team Mikro Bilsportklubb 

1992 startade Bosse Johansson föreningen och dess mål och inrikting skrevs: Föreningen skall inriktas 

på att utveckla individen positivt i såväl fysiskt och psykiskt som socialt och tekniskt avseende (ha 

skoj helt enkelt). Föreningen skall utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för 

alla och kan ge varje utövare tillfredställelse med hänsyn till vars och ens värderingar (tex både de 

som kör och de som gillar att dricka kaffe). Föreningen skall organiseras enligt demokratiska 

principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma 

angelägenheter (så att säga, raka puckar). 

 

Vi håller till i ”Gamla brandstation” på Storgatan, många har säkert passerat och undrat över 

”skrotbilarna” som står där, det är våra pärlor som höjer adrenalinet och pulsen på tävlingsbanorna.  

Och det kan du ge dig på att adrenalin är det gott om när man står på 

startplattan.   

 

Även hemmavid höjs pulsen och svetten lackar då plåt skall bankas ut 

med släggor och spett, eller en och annan fastrostad skruv som får 

någon att muttra lite (Det kan bli andra ord också…) 😉. 

Under årens lopp har Bilbyggarkursen på tisdagskvällarna dragit 

intresserade ungdomar som gillar att skruva och en och annan ”ny” 

folkracebil har byggts. Titta gärna in om ni går förbi någon kväll när det 

lyser därinne. Anders Johansson och Henning Baeckström är de som 

senaste åren hållit i Bilbyggarkursen. 

Måndagskvällar kl.19 är det stadigt Teammöte, då träffas vi och fikar 

och pratar lite, nyfikna är också välkomna. En rutin som skapat många 

skratt och en och annan skröna genom åren. 

Folkrace är en bilsport för folket som kom till Sverige tidigt 80-tal. Grundidén är att alla ska ha råd att 

hålla på med bilsport, därför är alla tävlingsbilar ”till salu” efter varje tävling. Men du kan inte köpa 

bilen på tävlingen utan du köper en eller flera lotter på en bil du är intresserad av och efter 

tävlingens slut så dras en 

vinnare på varje bil som 

någon köpt en lott för. Du 

lägger ett bud för 8000 kr och 

200 kr för varje lott du vill 

lägga. 

Du kan börja köra folkrace det 

år du fyller 15. För att börja 

behöver du gå en licenskurs, 

sedan är det i princip bara att 

börja köra… Nja, du behöver 

kanske en bil och lite 

personlig skyddsutrustning 

först eller någon bekant som 



kan låna dig det. Det är då det är bra med ex Team Mikro för man kan åka på en tävling och dela bil 

med någon som kör en annan klass. 

Team Mikro har mest hållit på med folkrace men några kör även Rallycross som är nästa steg kan 

man säga, där bilarna kostar lite mer, går lite fortare och är inte till salu efter tävlingen. Ofta kör man 

på samma banor. 

På vintrarna skruvas det och fixas med bilarna så man har något att köra med över tävlingssäsongen 

som egentligen är året runt men vi i Team 

Mikro är lite frusna av oss och åker mest 

över sommarhalvåret. Om vintern tillåter kör vi gärna på isen i bilar som har sitt värmepaket kvar. 

 

Bilorientering är också något som vi håller på med, vi kör hobbyvarianten där även fullständiga 

nybörjare i sporten kan vara med. Du behöver din vanliga bil som är besiktad och en förare av den 

med giltigt körkort sedan behöver det  vara med en som kan följa en karta skapligt. Penna, linjal och 

en bra ficklampa att lysa efter kontroller är nödvändig.  

 

Styrelsen Team Mikro BSK 2018 

Ordförande Anna Vilhelmsson 

Ledamot Anders Johansson 

Ledamot Maria Bleckur 

Ledamot Christina Johansson 

Ledamot Pierre Karlefeldt 

Suppleant Teodor Wisén 

Suppleant Peter Olsson 

På Fellingsbro motordag har vi tänkt att vi ska vara med och synas, där kan du prova 

trampbil och tävla om en pokal.



 

Välkomna till oss! 


