Vem är Simon Olofsson?
Vi besöker Rx-föraren Simon Olofsson för att lära känna honom bättre. Vem är denna grabb med
guldlockar som sticker ut vid kepsen? Han verkar ju ha kört i evigheter….
Han är 26-år (!) och arbetar i byggbranschen. Man kan bara ana att huset han köpt kommer vara tipp
topp när han är klar.
Jag är lite tidig till träffen, så jag hinner byta några ord med Sandra. I garaget grejas det med en
folkracebil. Hon ska upp och köra finnskogafestivalen i Höljes. Den populära festivalen som blev
flyttad pga att Vm blev framflyttat från juli till augusti. Corona har gjort att många saker har blivit
annorlunda men detta gänget på backen här, i och vid garaget, står stadiga. En jordnära familj och
härligt team.
När Simon dyker upp så kikar vi runt och sen sätter vi oss på övervåningen i garaget!
När startade din resa inom Rallycrossen?
Det börjar bli några år nu! Han klurar lite och kommer fram till ca 7år. Man är ju nästan Oldboy i
gamet skrattar han. Det startade med att dom byggde en 2150 till Sandra först, det blev bara krångel,
sen byggdes även en till Simon. Men det räckte aldrig, diffar krånglade, diffar byttes men det ville sig
inte riktigt.
Men då kom ett samtal från Andreas Eriksson och det fanns en öppning till ett test. Sagt och gjort,
testet avklarades och slutade med ett 3-årskontrakt. Så Knutstorp blev första tävlingen i den egna
Lites-bilen.
Många härliga tävlingar har det blivit och nog har vi följt honom genom åren. Vilka varvtider, vilken
fart, vilka framgångar och det viktigaste, vilken jordnära och ödmjuk individ han växt upp till.

Senast i Arvika så blev det dags för en punka i Semin. Men va gör väl en punka när resan nu går över
till USA!?
Det kommer bli 4 helger fyllda med race. Lördag och söndag med grus och roliga hopp. Skillnaden
mot att köra här hemma och ”over there ” skiljer sig åt. Här går det mer över till asfalt men där är det
bara starten som är asfalt. Sen gäller det att ratta grus!
Det är första gången det körs med Lites-bilar och vi har inte samma hopp som supercar. Men jag ser
fram emot att få testa och det ska bli kul., säger Simon.
Vi pratar även sponsorer och dessa ligger Simon varmt om hjärtat. Stora som små så är det dom och
familjen som finns där oavsett. Nu är det tyvärr så, att dom som hade velat följa med på resan inte
kan. Vi hoppas denna Corona försvinner så alla kan vara med och heja fram våra tappra förare och
team vi har i Mk Team Westom.

Vi kör en klassiker i sportens värld:
Topp 3 banor?
-Höljes/Belgien/Portugal (ingen rangordning)
Som arrangör ligger Höljes och Magic Weekend i topp! Inga konstigheter tycker vi! Det är speciellt att
närvara där
Äter helst?
-

Kinamat

Dricker helst?
-

Vatten

Ser helst på Tv?
-

När tiden finns blir det nog en Actionfilm

Fritiden?
-

Samma här, när tiden finns är det inget som slår en fisketur/vandring

Vi hamnar i samtal om vandringar och hur man får distansera sig från livet på hemmaplan ibland.
Några djupa diskussioner kommer upp och vi lägger ner pennan och reflekterar över livet. Jag ser då
på en kille, som ungarna på hemmaplan hejat och skrikit sej hesa över ute på tävlingar, där #52 är
hjälten, där autografer skrivits och korten pryder kylskåp som pojkrum, som gör mej rörd. Som sagt,
ödmjuk är vad han är, våran #52!!!
Simons mamma kommer med kort och t-shirts, det är dags att sätta kråkan

Simon får en sista utmaning, något mer än autografen ska skrivas! Nu rullar det bakom pannbenet,
leendet kryper fram, blygsam som han är börjar det skrivas. Leendet som bara Simon Olofsson kan ge
publiken.
Vi avslutar mötet och går ner till garaget. Där riktas/breddas skärmar, däck väljs och Sandra tar med
sin mamma på ett kort. Klart man knäpper bilden
Sen tar vi ett kort framför Rx-bilen och det är
dags att sätta punkt. Vi bestämmer oss för att träffas för en uppdatering när Simon kommer hem
från USA.
Stort LYCKA TILL!!!

