
VetsVMXdn Farleigh Castle 2011 – En gräslik historia… 

Stubbrace på engelska, eller…  

Hur man förvandlar en grön beteshage till häftig motocrossbana på ett 

par timmar.  Men vi tar väl det hela från början… 

Tisdag 20 september 

Husbil och släp stod färdigpackat när vi kom hem från jobbet på tisdag 

eftermiddag så medan de andra redan satt på färjan mot Rostock 

vinkade vi av katterna vid 17-tiden och rullade ut från Gamleby. 

Planenligt nådde vi Rödby vid midnatt utan större bekymmer. 

Onsdag 21 september 

Morgonfärjan till Puttgarden tog 45 minuter och sedan väntade den tyska motorvägen.  Det 

nordeuropeiska motorvägarna tillför knappast så mycket av upplevelse utan ska mer ses som en ren 

transportsträcka. Det man kan fundera över är vilket samhälle vi egentligen har byggt som kräver så 

hiskeligt mycket transporter av gods och människor.  Under de dagar vi tillbringade på motorvägen 

genom norra Europa så var det sällan det var så glest mellan bilarna som på den vänstra bilden. 

 

 

 

 

 

 

 

Snarare såg det större delen av färden ut som på bilden från Antwerpen där alla filer var fyllda av 

bilar och lastbilar som friskt bytte fil mer eller mindre hur som helst.  Som chaufför gäller det att vara 

vaken och ha stenkoll både framåt, bakåt och åt sidan! Vi kan ju bytas om bakom ratten men man 

blir ändå ganska trött efter en hel dag och 85 mil på vägen i det här tempot. Nåväl, framåt 19-tiden 

på kvällen hade vi lyckats trassla oss igenom Antwerpen i värsta rusningstrafiken (Rusningstrafik 

betyder att all trafik står stilla!) och vidare förbi Gent och Brügge och närmade oss målet för dagen i 

Franska Dunkirk. Vid färje-terminalen väntade vi in de andra svenska ekipagen som droppade in på 

parkeringen en efter en. Sedan vidtog cirkus ”lösa-biljett”… Inne i hallen fanns två möjligheter att 

köpa biljett, antingen via själv-bokning i automater (läs datorer) för 75 Euro, eller att köpa samma 

biljett i den bemannade luckan för 110 Euro. Efter mild kalabalik hade ingen av de fem ekipagen 

lyckats få ut någon biljett ur automaterna… När vi beklagade detta vid disken fick vi veta att de 

minsann inte hade något som helst ansvar för biljettautomaterna i sin egen terminal… Men att vi var 

välkomna att boka via disken för det högre priset, vilket vi till slut blev tvingade att göra för att ta oss 

över kanalen. Beltins gick ut i sin bil och bokade via sin egen dator istället, och då visade en ny 

egenhet upp sig, via datorn var inte alla avgångar valbara, så medan vi inne i terminalen kunde boka 

färja med avgång kl. 08.00 torsdag morgon kunde de samtidigt bara välja kl. 06.00. 



Torsdag 22 september 

Färden över kanalen gick lugnt och fint och efter att ha ställt tillbaka klockan en timme siktade vi de 

fantastiska vita klipporna i Dover. 

 

På vänster sida styrde vi nu mot Somerset. Beltins hade ju tagit en tidigare färja och Fredriksson kom 

på en annan väg medan vi var tre ekipage som slog följe söderut, vi, Elmgrens och Team Lindqvist i 

sin gamla Merca-buss. Metodiskt tog vi oss i lugnt tempo via London Orbital ut på A3 mot Farleigh 

Castle. Jag visste vad vi skulle passera på vägen och hade förberett killarna på ett kulturellt stop som 

det var frivilligt att delta i. Det var en mäktig syn i framrutan när de till slut dök upp långt bort – 

stenarna! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Stonehenge 

Stonehenge är ett bronsåldersbyggnadsverk som består av en cirkelformad megalitisk stensättning, 

omgiven av en ringgrav och direkt utanför denna en cirkelformad jordvall. Stensättningen byggdes 

troligen mellan 2500 f. Kr. och 2000 f.Kr. Vallen och graven är från ungefär 3100 f. Kr. (yngre 

stenåldern). Namnet Stonehenge kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder ’de 

hängande stenarna’ och är upptaget på Unescos världsarvslista. Varför folken för tusentals år sedan 

byggde detta monument och vad det används till i olika epoker är inte klarlagt och teorierna är flera. 

Men det är ett otroligt verk att med så stor precision ha skapat och byggt detta med 5 m höga 

jättestenar som dessutom forslats 

dit på något vis. Vi moderna 

människor tycker ibland att vi är så 

duktiga med all vår teknik men man 

får onekligen lite perspektiv på vår 

tillvaro när man ser detta 

byggnadsverk. 

Och kanske är jag den enda som har 

lyckats släpa hit ett helt landslag… 

 

 

 

Tanken var att om möjligt ge dessa herrar lite magiska krafter från Druidernas tid inför 

kraftmätningen som väntade, men med facit i hand får jag nog konstatera att de krafterna i stenarna 

nog var slut sedan länge och vi fick klara oss utan magiken. 

För den som vill veta mera om Stonehenge: 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Stonehenge 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Brons%C3%A5lder
http://sv.wikipedia.org/wiki/Megalitiska_monument
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stens%C3%A4ttning
http://sv.wikipedia.org/wiki/2500_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/2000-talet_f.Kr._%28millennium%29
http://sv.wikipedia.org/wiki/3100_f.Kr.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Neolitikum
http://sv.wikipedia.org/wiki/Fornengelska
http://sv.wikipedia.org/wiki/Stonehenge


Under sen eftermiddag nådde vi målet i Farleigh Hungerfort. Sista biten gick på en mycket smal 

landsväg och infarten till själva depån går knappt att beskriva, men det var uppför och rullgrus och 

trångt men på något vis tog vi oss upp med alla ekipagen på höjden ovanför banan. 

Så här grönt och fint såg allting ut på 

torsdagseftermiddagen när vi anlände. 

Sakta fylldes de olika depåerna på med 

husbilar, husvagnar och tält. 

International Paddock där vi stod hade 

bästa läget nere vid starten, National 

Paddock fick lite längre att gå och på 

andra sidan kullen höll de moderna 

åkarna till jämsides med den publik som 

campade. 

 

Det tog lite tid att ta sig igenom inchecket 

och få vår anvisade plats men till slut var 

alla svenska ekipage etablerade. Bland det 

första som hände var att somliga plötsligt 

försvann för att återfinnas i samtal med en 

av idolerna, Chuck Sun…  

Fredag 23 september 

Uttrycket ”som barn på julafton” fick en ny 

mening… Det var inte lätt att få hejd på 

herrarna som sprang runt som kalvar på 

grönbete mest hela dagen. Det var mycket 

att se och många att prata med och 

leendena i deras ansikten avslöjade att 

detta var bland det häftigaste de varit med 

om, så mycket förstod jag. Hela fredagen 

ringlade kön lång av nyanlända ekipage 

längst upp på kullen för att sedan fördelas i de olika depåerna nere på området. 

Maken och jag tog en promenad på eftermiddagen runt alltihopa och kunde 

konstatera att inberäknat bana, och alla depåer upptog området minst en 

kvadratkilometer, det fanns flera team med markiser som bara de var på 100 

kvm... 

På fredagen gick vi också runt den berömda banan: starten, ”diket” och backen först upp och sedan 

ner. ”Brantare än Namur” sade en viss Elmgren medan vi försiktigt hasade oss nerför branten där 

förarna skulle köra dagen efter. Sedan ut på den stora grässlätten där banan gick i vida svängar upp 

och ner för att sedan runda eken nere vid starten för nästa varv. 

Vi fick också hjälp att trycka om namnen på de redan förtryckta lag-tröjorna eftersom halva laget av 

olika anledningar uteblev. 



 

 Lärdom nr 1: Att inför lagtävling bara trycka startnumren på tröjorna. 

Lärdom nr 2: Besikta in alla teamets cyklar i alla klasser så att det obehindrat går 

att byta och låna cyklar under dagarna. 

 

Lördag 24 september  

Förväntan och allvaret gick nästan att ta på i depån på morgonen.  När de första förarna körde ut för 

träning och det översta lagret av grässvålen kördes bort såg det ut som om man släppt ut 40 

jordfräsar samtidigt och grästorvorna fullkomligt flög åt alla håll och snart hade hagen förvandlats till 

motocross-bana utan en enda maskin till hjälp för utom de på två hjul.  

Här hölls inga förarsammanträden utan det gällde att lyssna på vad som sades i högtalarna för något 

tidsschema fanns inte heller. Det enda vi visste var att heat 1 och 11 var för 50+, lag-VM i heat 3+13, 

40- i heat 4+14 och 40+ i heat 6+16 och sedan gällde det att hänga med i vad som hände helt enkelt. 

Strulet börjar tidigt i form av maskinhaverier för både Tony och Peter och eftersom de delade 

reservcykel blev Peter utan hoj nästan omgående. Efter det blev Anders B omkullkörd i startböjen 

och fick snällt följa med in till sjukhuset för koll. Som väl var hittade man inget allvarligt fel utan han 

kom tillbaka senare under dagen men fick kasta in handduken för fortsatt tävlande. När så Elmgrens 

cykel också havererade i dagens sista heat gick luften lite ur det svenska laget. 

Efter dagens strapatser tyckte förarna ändå att banan var fantastisk och att underlaget var toppenbra 

men vad gör engelsmännen då? Jo, de tar fram största vattentunnan och dränker banan i vatten… 

 
Team Sweden – för första gången på Farleigh Castle 2011 

Bakre raden: Andreas Beltin, Jonas Elmgren (lagledare), Peter Lindqvist, Claes Elmgren och Jan 

Fredriksson. Undre raden: Anders J Beltin, Tony Andersson och Clas Johansson. 



Söndag 25 september. 

Efter gårdagens problem var inte minerna de muntraste i depån men det var bara att bita ihop och 

försöka göra det bästa av situationen. Det var nu det stora pusslandet började… 

Resulteten presenteras på annnan plats här på Classix MX men i stora drag kan jag väl tycka att de 

individuella insatserna var helt OK i denna konkurrensen. Nu fick VM-laget urusla förutsättningar 

redan från start och ingen skugga ska falla på de tappra som faktiskt fullföljde lagtävlingen i Sveriges 

färger. 

Med fem rasade motorcyklar kan det inte bli så mycket bättre, trots att man gjorde allt för att ställa 

ett fulltaligt lag på startplattan i varje heat så fick vi för många straffpoäng totalt. Till slut hade visst 

alla som var på plats och kunde, haft en fot med i laget i något av heaten. Alla utom Anders B som 

fick en lättare hjärnskakning i sitt första heat  och Andreas B som var för ung. Ett tag snurrade 

byteskarusellen för fullt när transpondrar skulle flyttas, cyklar lånas och tröjor bytas. Men på något 

sätt kom alla till slut till start även om det inte var det laget som stod på pappret… 

Nu har det mindre betydelse i och med att Sverige kom tok-sist, men vi fullföljde och gjorde så gott vi 

kunde. 

 
Två av helgens hjältar efter sista målgång. Clas och Claes på Clas två cyklar. 

 

Lärdom nr 3: Alla förare behöver ha två cyklar plus en välfylld reservdelslåda. 

Lärdom nr 4: Bättre förberedelser. Har man hållilt en plats i ett landslag hela året 

duger det inte att backa ur en vecka före avresa utan giltigt skäl och sätta sina 

lagkamrater i den situation som nu blev. Det kommer alltid att hända oförutsedda 

saker som gör att reserver behöver hoppa in med kort varsel ändå. Att inte ha sina 

grejor klara i god tid känns också himla onödigt inför en sådan här viktig tävling. 

Dessutom behöver ett lag en ledning om minst två personer som inte är förare och 

som kan stötta och fixa allt som behöver ordnas runt omkring. 



Medan sista heaten gick packade vi ihop och lämnade Farleigh Castle för den här gången. Vi tog 

samma väg tillbaka ner till Dover och hann med en sen färja tillbaka till Dunkirk där vi stannade och 

sov några timmar. 

Måndag  26 September 

Det var två inte allt för pigga personer som satte kurs mot Puttgarden på måndag morgon. Resan 

tillbaka genom Europa gick ändå som planerat och det klaraste minnet är de frigående hönsen och 

tupparna på en rastplats någonstans på vägen. Hur de kunde överleva i den miljön bara några meter 

från motorvägen är för mig en gåta men vackra och galande var de och inte såg vi till några 

förolyckade hönor heller! 

Vi valde att stanna vid färjeläget i Puttgarden på kvällen och pusta ut lite och sova gott innan vi 

startade sista etappen hem på tisdag morgon. 

Tisdag 27 september 

Tidig start från Puttgarden över till Rödby och så Öresundsbron hem till svedala. Vi körde in på 

gården hemma kl 17.00 – på timmen exakt 1 vecka sedan vi åkte! 

 

Epilog: 

Farleigh Castle är en upplevelse tom för mig som inte är förare. Det är ingen överdrift att detta nog  

är årets happening för veteranmx och världens största tävling för Twin Shock och kanske måste det 

upplevas för att riktigt förstås. Linköpings årsrace i all ära, men här snackar vi annan klass på 

evenemanget! 

Alla med mig vet att Sverige skulle kunna starta ett lag av betydligt bättre kaliber om man ville…  

När vi körde ut från depån sa maken att nästa år får någon annan ta över men redan vid Puttgarden 

hade han börjat tveka…. ”Om det är någon utlandstävling man ska köra så är det nog denna, i alla fall 

individuellt” lät det då. Hur det blir med den saken återstår att se. 

Jag vet bara en sak, anmälan till nästa års Farleigh Castle startar efter nyår och det gäller att hänga på 

låset för att få plats. Om man vill… 

Tack till alla i det svenska teamet för härliga dagar! 

Ingegerd Johansson 

 

 

Ekonomi: Öresundsbron 2x350 kr   700,- 

 Rödby-Puttgarden   1031,- 

 Dunkirk-Dover   1015,- 

 Dover- Dunkirk   1127,- 

 Puttgarden-Rödby   845,- 

 Diesel:  350 mil*1,2*ca 14,-  6 000,- 

 Total reskostnad:                         10 718,- SEK 

 



 

ALBUM 

 
Starten har gått i 50+ – längst till höger nr 5 Dave King. 

 
50+     461 Peter Lindqvist – 163 Claes Elmgren 

 
Lag VM Backen upp höger sida -  47 Claes Elmgren 

 



 
Lag VM Backen upp vänster sida – 46 Peter Lindqvist 

 
Lag VM – 48 Tony Andersson 

 
40-      12 Andreas Beltin 



 
Lag VM – 45 Clas Johansson, 47 Claes Elmgren 

 

 
Märklig bild kanske, men här står Fredriksson och Clas på startgrinden ovetande om att de har 

självaste Chuck Sun mellan sig. 

 
50+ Trångt efter start -   63 Clas Johansson, Fredriksson längst ut till höger i blå tröja. 



 

 
Lag VM – 28 Chuck Sun (USA) 

 
50+ - 5 Dave King (GB) 

 



 
50+  Nr 1 Graham Noice (GB) 

 
Lag VM – 2 Brian Weeler (GB), 25 Scott Brunworth (USA), 44 Anders Larsen (DK) 

 
Lag VM – 12 Werner de Witt (Bel) 



 
43 Per Nisbeth (DK) 

 
Starten i Lag VM – det gäller att vara först ur sväng som nr 11 

Danny Hems, lag Geboers Belgium 

 
Skam den som ger sig… Lindqvist gav sig ut på Beltins Maico i lag VM 



 
Tätt över ”Diket” i Lag VM 48 Tony Andersson 

 
Heja Danmark som körde så bra! 41 Per Pedersen, 44 Anders Larsen 

 
Täten i Lag VM: 11 Danny Hems (Bel), 12 Werner de Witt (Bel) 

1 Neil Prince (GB), 4 Mark Eastwood (GB) 



 
50+     63  Clas Johansson har häng på Carlas gamle mekaniker 

36 Bo Myrbrink 

 
40-  12  Andreas Beltin på väg uppför backen 



 
44 Anders Larsen (DK) på en Kramer i Lag VM 

 
Trångt efter start i 50+   461 Peter Lindqvist 

 
Samma ställe 63 Clas Johansson, 163 Claes Elmgren 

 



 
Fighting face – 27 Jeff Stanton (USA) Lag VM 

 

 
Även en del av  funktionärerna var veteraner… 

 



 
1. Graham Noice Världsmästare 1979 – körde I 50+ 

30. Neil Hudson Världsmästare 1981 – deltog bara i paraden 

och enligt speakern var det sista gången vi fick se honom  

på en motorcykel. 

 

 
4. Georges Jobé, femfaldig Världsmästare 1980-1992, visade upp sig i paraden även han trots att han 

just nu behandlas för leukemi, men han hoppades vara tillbaka till start nästa år. Det hoppas vi också! 

 

 


