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Vinnarna är ...
Juryn har gjort sitt val. Vinnarna i 2007 års upplaga av
Bilsport Award är utsedda.
Prisutdelning under pompa och ståt blir det på den stora
galamiddagen i samband med Svenska Bilsportmässan i
Stockholm 23-25 november.
Det är också då det avslöjas vilka av vinnarna som du och
alla andra läsare röstat fram till Årets Senior och Årets Junior i
svensk motorsport på fyra hjul.
AV JERKER JOHANSON (TEXT)

N

sen, men också nya blivande
stjärnor som Andreas Sjölander, Marcus Ericsson, Linus
Eriksson och Joel Johansson. Listan innehåller också
Jimmy Åhlund som efter sin
fjärde EM-titel i dragracingens Pro Stock äntligen får
välförtjänt uppmärksamhet
i det här sammanhanget.

Prisutdelningen kommer äga rum lördagen den
24 november – under den
stora galamiddagen som
blivit en uppskattad final
på motorsportåret.
Rösta du också
Det är också på galamiddagen Årets Senior och

VILKA HAR SVARAT för årets prestationer i svensk motorsport på fyra
hjul?
Den frågan tänkte vi att du skulle besvara. Gå in på www.bilsport.se och rösta fram dina favoriter till utmärkelserna Årets Senior
och Årets Junior bland 2007 års Bilsport Award-vinnare.
Röstningen är öppen ända till kl 15.00 lördagen den 24 november. Senare på kvällen offentliggörs resultatet på Bilsport-galan i
Stockholm.
Bland alla som röstar kommer vi att lotta ut Bilsport-prylar. Men
märk väl, max en röst per person godkänns.

Årets Junior bland de nio
Award-vinnarna kommer
offentliggöras.
Du avgör vilka som får priserna! Nu när juryn gjort
sitt val är det nämligen
Bilsports läsare som har
avgörandet i sin hand.
Det är du som med dina
röster avgör vilka pristagar-

na ska bli. I fjol fastnade
läsarna för Alx Danielsson
och Patrik Flodin. Vilka
blir det i år?
Att rösta är enkelt.
Gå in på www.bilsport.se
och gör ditt val. Du har
ända till kl 15.00 lördagen den 24 november på
dig.
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ågra favoriter i repris
och flera nya
namn. Så ser
listan över
2007 års Bilsport Award-vinnare ut. Där finns gamla bekanta som Mattias Ekström,
Lasse Larsson, Per-Gunnar
Andersson och Andreas Lar-

Gå in på webben
och gör ditt val

Årets Racingförare
Årets Dragracingförare
JIMMY ÅLUND, 39, NORRKÖPING

Fjärde EM-guldet i Pro Stock kom i stenhård konkurrens. Det i kombination med att titeln säkrades på ren körskicklighet i finalen i England gör
Jimmy synnerligen kvalificerad för utmärkelsen.

MATTIAS EKSTRÖM, 29 ÅR,
SALENSTEIN, SCHWEIZ

Dalkarlen gjorde det igen – vann tyska
DTM för andra gången i karriären. Ekström
fanns med i toppen på mästerskapet under
hela säsongen och höll undan i en dramatisk avslutning.
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Årets Rallyförare

Årets Kartingförare

PER-GUNNAR ANDERSSON, 27 ÅR, ÅRJÄNG

JOEL JOHANSSON, 18 ÅR, ÖREBRO

En missad tävling hindrade inte värmlänningen från att skriva ett stycke rallyhistoria. Tillsammans med kartläsaren Jonas
Andersson vann PG juniorernas eget mästerskap i rally-VM. Han avgjorde med kyla i finalen på Korsika.
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Kartingen är ett getingbo av unga talanger.
Med bland annat en
femteplats i EM, final
i NM, en andraplats i
Göteborgs Stora pris
och bra prestationer i
Italien har KF2-föraren
Joel stuckit ut – även
om konkurrensen från
fjolårets Awardvinnare
Jesper Wernersson var
knivskarp.

Årets Racingjunior
MARCUS ERICSSON, 17 ÅR, KUMLA
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2005 utsågs närkingen till Årets
Kartingförare. Nu
får han ett Bilsport
Award-pris till – efter
ett fantastiskt debutår i Formula BMW
i England. Ericsson
utklassade konkurrenterna och siktar
nu mot Formel 3.

Årets Rallycrossjunior
ANDREAS LARSEN, 19 ÅR, SYSSLEBÄCK

Årets Rallycrossförare
LARS ”STINSEN” LARSSON, 42 ÅR, SVENLJUNGA

Årets Dragracingjunior
LINUS ERIKSSON, 15 ÅR, ÖSTERVÅLA
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Rallycrossens nya kung avslutade karriären på bästa tänkbara sätt genom att i sin Skoda Fabia köra hem andra raka EM-titeln och tredje raka
SM-guldet i värstingklassen Division 1. Snacka om att lägga av på topp.
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I stenhård konkurrens
vann värmlänningen
junior-SM för andra
året i rad efter att
ha levt upp till högt
ställda förväntningar
i finalen på Kinnekulle
Ring.

Linus blev under sin
andra säsong i sporten årets dominant i
junior dragster med
seger i Toyo Racing
Series, en andraplats i
SM och en fjärdeplats i
den Europeiska serien
NDRS. Erikssons facit
vittnar om såväl stabilitet som jämnhet på
hög nivå.

Årets Rallyjunior
ANDREAS SJÖLANDER, 23 ÅR, VALBO
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Tillsammans med
kartläsaren Håkan
Jacobsson har Ford
Fiesta-föraren tagit
ytterligare ett steg i
utvecklingen under
säsongen. Segern i
junior-SM säger en
del liksom (när detta
skrivs) ledningen i
Ford Flexifuel Cup. Två
topprestationer i hård
konkurrens.
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