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"Snabbare än någonsin". Getinge MK:s förare Kevin Da
vidsson ser fram emot helgens SM-tävlingar. Bild: PRIVAT 

MOTOR. I helgen drar 
motocrossens första 
SM-deltävlingen i gång 
i Vissefjärda. Bakom 
startgrinden finns fyra 
förväntansfulla förare 
från Cetinge MK. 

Hetast av dem alla 
- Kevin Davidsson. 

-Jag är snabbare än någon
sin. Förr fanns det inget an
nat än att hålla ner gasen 
och hoppas på det bästa. Jag 
kraschade rätt ofta då. Men 
nu har jag mognat och fått 
mer erfarenhet så jag vet hur 
jag ska köra, berättar 19-
åringen från Steninge. 

Men det finns fler förkla
ringar till hans formtopp. 

- Fysiken är bättre än på 
länge. Jag har opererat mitt 
ben som jag bröt (både sken
ben och vadben) för ett år 
sedan eller två. Jag har inte 
kunnat köra för fullt så det 
har sackat ner mig. Jag kom
mer fortfarande ha men för 
livet. Jag kan inte springa och 
inte hoppa ner från trappor 
eller så, men det känns bätt
re nu i alla fall. 

- Sen har jag bytt till en 
KTM 350-kubikare och jag 
kör nu för Delta i Falkenberg. 
Tidigare hade jag en 450-ku-
bikare, men den här är lite 
lättare, varvar mer och man 
kan köra mer aggressivt. Det 
går hur bra som helst, säger 
Davidsson. 

Det visade han inte minst i 
Uddevalla under valborg då 
han kom tvåa i A-finalen och 
tog viktiga poäng åt hans 
klubblag, nykomlingen Ge
tinge MK, när den första del
tävlingen av division 1 västra 
avgjordes (GMK slutade där 
sexa av sju lag efter bland 
annat ett oturligt kval). 

Förhoppningsvis kan Da
vidsson bibehålla sin form 
till Vissefjärda i helgen, där 
den första av totalt sex del
tävlingar av senior-SM av
görs. 

- Det är svårt. Nu hade jag 
en bra helg så det är lätt att 
gå ut för hårt. Men mitt mål 
är att komma topp tio, för 
det vet jag att jag kan. Kom
mer jag topp fem är det helt 
underbart, säger Kevin som 
kör i MX-1. 

Ute om 
Kevin Davidsson 
Ålder: 19 år (fyller 20 i juni) 
Yrke: Markarbetare på Brö
derna Davidsson. 
Civil status: Flickvän. 
Bor: Hos föräldrarna i Ste
ninge, men flyttar inom kort 
till lägenhet i Halmstad. 
Intressen: Vara med flick
vännen och kompisar. Åka 
skateboard samt freestyle 
med motocrossen i grusta
get i Steninge. 

Så körs senior-SM 
• 5-6 maj (Vissefjärda CK) 
M 26-27 maj (Tomelilla MK) 
• 9-10 juni (TibroMK) 
• 16-17 juni (Ulricehamn 
MK) 
• 11-12 augusti (Finspångs 
MS) 
• 15-16 september (Väste-
års MK) 

Placeringsmässigt har han 
samma mål för hela säsong
en. 

- Men först och främst'vill 
jag få en hel säsong, det har 
jag inte fått än. 

Och då blir detta ändå fjärde 
säsongen i senior-SM. 

- Det stora målet för mig i 
år är dock junior-SM. Jag vill 
komma på pallen för det vet 
jag är ett mål som, inte är 
lätt, men klart rimligt. Helst 
vill jag ju bli svensk mästare, 
vilket inte heller är omöj
ligt. 

Den första deltävlingen 
kördes även den i Uddevalla 

den gångna helgen och Ke
vin blev sjua totalt efter att 
ha fått det första heatet stört 
av en "kass" start och senare 
rödflagg då han höll på att 
köra upp sig. 

Men hade någon sagt till Ke
vin när han var yngre att han 
skulle bli sjua på en JSM-del-
tävling hade han nog bara 
skrattat. 

- Jag har aldrig varit nå
gon superduktig åkare utan 
har fått kämpa mig upp. 
Fram till att jag var typ 14 år 
var jag sist i alla tävlingar jag 
åkte. Sen hände något. 

Satsningen har därefter 
varit hård, men på senare år 
har den lättat lite. Och färre 
träningspass har faktiskt 
gjort gott. 

- Det är mycket roligare 
nu än de senaste tre åren. Jag 
älskar det jag gör, men innan 
var det nästan som ett jobb. 
Jag tränade jämt. 

Nu har andra saker kom
mit in i bilden också. 

- Nu har man ju jobb och 
har skaffat flickvän. Så man 
kan ju inte bara glida runt 
och köra hoj längre, säger 
Kevin och skrattar. 

Men i helgen blir det mo
tocross för hela slanten. 

Från Getinge MK finns 
även Ken Bengtsson och An
ton Larsson med i MX-2 
samt Emma Johansson i MX-
girls. 

Tony 
Thorsell 
010-4715148 
tony.thorsell 


