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RAMONA OCH MIRIAM  MED I SM-TOPPEN, TILLS PUNKTERING 
 
 
 
  

Ramona och Miriam öppnade Rally Sweden starkt. När det var en stracka kvar av fredagens  
etapp var tjejerna tredje snabbaste Gr.N-bil av de 25 startande, samt 4:a i klassen efter ledande  
Pontus Tidemand i sin S2000 Fiesta, följd av Joakim Nyman och Jimmy Joge – 2010 0ch 2009 års  
Svenska Mästare. Dessutom var de snabbaste EVO 9:a. 
- ”Trots bristande rutin på snö var vi med i toppen bland dessa grabbar, så vi var jättenöjda.  
Siktet var nu  inställt på att  ta hem en pallplats” säger Ramona och Miriam. 
 
Fredagens sista sträcka, Lövhaugen, var mycket uppkörd. Plötsligt small det till i spåret och tjejerna, 
tillsammans med flera andra ekipage, drabbades av punktering. Till råga på allt, dessutom  
dubbelpunktering. – ”När vi gick åt sidan och skulle släppa förbi bakomvarande bil, var kanten  
överplogad och vi satte oss fast”. Chanserna till pallplats var nu borta, men tjejerna beslöt sig för att  
fortsätta lördagens etapp trots 3 minuter strafftid. – ”Mycket kan hända under ett rally och vi är de  
sista att ge upp”, säger Ramona och Miriam. 
     Fortsättning  
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På lördagens första sträcka slog nosen på bilen i ett parti med svallis som låg över vägen, 
vilket knäckte grenröret och packningen mellan grenrör och turbo gick sönder. – Turbon tappade laddtryck 
och motorn blev kraftlös. Det fanns ingen service mellan sträckorna, så tyvärr var vi tvungna att kasta in 
handduken. Tråkig avslutning, men ibland måste man ha turen på sin sida också. Detta är ju bara början av  
säsongen. Vi kommer igen!” Ler Ramona och Miriam. 
 

Även i toppen bland VM-förarna 
I Rally Sweden körs SM och VM-parallellt, och jämför man Ramona och Miriams tider totalt, hade de 
Topp 3-tider bland VM-förarna. Första sträckan var de till och med snabbast, men Ramona lägger till 
en brasklapp. –VM-fältet hade tuffare förhållanden på den sträckan eftersom det snöade kraftigt när 
de startade sträckan. 

RAMONA UTSEDD TILL ”ÅRETS RALLYFÖRARE” 

Ramona överraskades på Karlstad travbana med att få gå upp på scenen och ta emot den fina 
utmärkelsen ”Årets Rallyförare” av rallylegenden Björn Waldegård. Priset delades med den unga 
talangen Fredrik Åhlin. – Verkligen en stor ära att få ta emot detta pris, jag hade ingen aning om 
detta så jag blev jätteglad och överraskad, säger Ramona med ett stort leende. 


