
Indianerna 80cc,  Sammanfattning av år 2006    
När Simon Gustafsson, Ludvig Lindgren, David Rohlén och Niklas Eriksson lämnade Indianernas 80cc-
lag efter säsongen 2005 för att köra 500cc var oron stor för hur det skulle gå för 80cc laget 2006.  
Mot alla odds blev Indianernas 80cc lag Sveriges bästa 2006, obesegrade i Sö Riksseriens Grundomgång, 
3:a i A-alliansen och Guld i RM-finalen.  
Detta har rönt stor uppmärksamhet bland övriga 80cc lagen i serierna. 
 

Anders Mellgren 15 år, Hagfors.  
Började mycket tidigt att träna Speedway, som 10 åring började han köra för Indianerna lag 2.  Anders 
utveckling har bara gått spikrakt uppåt. År 2006 är hans stora genombrott. Anders har verkligen visat att 
han är en av världens bästa 80cc förare både individuellt och lag. Individuellt, Riks Mästare, Nordisk 
Mästare, VM-3:a,  EM-4:a,  SEFF-Mästare, samt segrat i alla de övriga 14 öppna tävlingar som han 
deltagit i. Därtill även Lag Riksmästare och Par Riksmästare med Indianerna.  
Specialitet: Behärskar starter och rätt spårval på alla underlag och typ av banor. 
Kör 80cc för Indianerna även 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Egentligen finner vi inte ord som ger rättvisa åt vad 
Anders under detta år 2006 har presterat. Anders är 
en blivande världsstjärna i sin sport och vi ser med 
tacksamhet att han kör för Indianerna.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Freddy Godlund 14 år, Fjugesta.  
Började åka motorcykel i samband med att han slutade krypa, har deltagit i flera Speedwayskolor. 
Som 9-åring började han köra Speedway 80cc på dispens och var då Sveriges yngsta Speedwayförare 
med tävlingslicens. Var också Sveriges yngste, som vunnit DM vid 10 års ålder.  
Freddy har massor med rutin och har under  
senare år vuxit i uppgiften, han har utvecklats 
till kroppsligt stark, tuff och orädd förare, gäller  
både lag och individuellt. En kämpe i laget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Individuellt vann Freddy bl.a. Lundbergs Cup i 
samband med RM individuellt där han blev 5:a. 
Vann Par RM tillsammans med Anders Mellgren. 
Specialitet: Behärskar tjockt och blött ban-material 
samt att åka om, både innanför och på yttern. Tro-
tjänaren Freddy kör givetvis för Indianerna 2007. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
Pontus Nilsson 17år, Habo. 
Började träna på Kumla motorstadion, deltog i Indianernas Speedwayskola 2003, körde någon tävling 
detta år i Speedwayringen, var banreserv i en tävling i Kumla.  P.g.a. långa resor till Kumla blev det 
sedan VMS Elit 2004 och 2005,  kom tillbaka och har kört för moderklubben Indianerna 2006.  
Med sitt mjuka stilfulla åksätt har han visat sig vara en mycket stark lagåkare och har varit en av dom 
ledande i laget som såg till att Indianerna kunde vinna serien.  
Bl.a gav Pontus Nilsson och André Hertzberg Indianerna vinst i Vetlanda Par Open med maximala poäng 
(5-1 i alla i heaten). Individuellt 2006 har Pontus Nilsson tagit DM-brons, 2:a LMK Cup Hagfors och i 
övrigt varit centimetrar från både vinst och prispallen. 
Efter tävlingen lag-RM-guldet tillkom även en annan  
fin utmärkelse, nämligen RM-finalens Favorit.  
Utmärkelsen handlade inte om flest poäng, utan om 
åkstil, kämpaglöd, uppträdande på banan och i depån.  
Och den vann, till stor glädje Pontus Nilsson!  
 
 
 
 
 
 
 
 

Specialitet: Paråkning, bra ”driv” efter start, är 
också en skicklig spårväljare som kan slicka inner-
kanten och täcka upp bakåt om det erfordras.   
Pontus når nu åldersgränsen 17 år för 80cc, tränar 
för tillfället på sin Cross-hoj, men har hjärtat i 
Speedway, vi får se vad framtiden utvisar. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
André Hertzberg 15 år, Linköping.  
Började tävla 2003 för moderklubben Filbyterna, kört för Indianerna 2006, har haft en hel del maskin-
problem men är en kämpe som tar alla möjliga chanser att komma först, gäller både lag och individuellt.  
André åkte mycket fint tillsammans med Pontus när de ”som efter instruktionsboken” ohotade vann  
Vetlanda Par Open på full pott.  
André har kört in många viktiga poäng för laget. 
Individuellt var han bl.a. 3:a i Vetlanda Open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Specialitet: Dyka in under och trycka ut framför- 
varande förare i ingången på svängarna. 
André kör även 2007 för Indianerna. 
 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 
Alexander Claesson 16 år, Göteborg.  
Ville köpa pw50cc när han var tre år (vid 4 år fanns hojen i familjen). Alexander började mycket tidigt 
köra Cross och sedan tävlat i Speedway 80cc för Kaparna i tre år. Kom till Indianerna 2006, har varit 
lagets startkanon. När de övriga haft det kämpigt att ta poäng har Alexander klivit fram och visat ”var 
skåpet skall stå” och därmed tillfört laget mycket viktiga poäng i kritiska situationer. 
Individuellt har han legat strax under toppskiktet,  
i Hagfors vann han t. ex. grupp B Valsnatta. 
2:a. i Göte Olsson Memorial, Kumla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    Specialitet: Så kallade ”ytter-rökare”, kan komma  

som ett spjut utefter staketet. 
Satsar på Cross tills vidare men har också känslan 
kvar för Speedway, vi får se vad det blir. 
 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
 
 
 
 
Tobias Nilsson 13 år, Västervik.  
Det blev tyvärr inte så många tävlingstillfällen i 
Indianlaget, men nu på vassare cykel är han starkt  
uppåtgående och ett verkligt framtidslöfte. 
Tobias vann elegant grupp C  Valsnatta, körde då  
för Westerviks MSK .  
 
 
 
 
 

Tobias är en mycket utvecklingsbar förare som 
man lägger märke till och som vi hoppas få behålla 
i Indianlaget. 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 



Marcus Johansson 14 år, Hallsberg. 
Färsk tävlingslicens 2006, har under hösten  vid något  
tillfälle kört som reserv på Kumla Motorstadion. Han har 
även hunnit med några individuella tävlingar, samt vid  
några tillfällen varit utlånad till Valsarnas 80cc lag.  
 
 
 
 
 
 
 
     
    Marcus utvecklas och kommer nästa säsong  

säkert att vilja vara med och köra om platserna i 
laget år 2007. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Sammanfattning: 
Lagandan som varit rådande under år 2006 mellan grabbarna, lagledare, mekaniker och föräldrar etc.   
är säkert något utöver det vanliga, alla har verkligen stöttat varandra både i med och motgång.   
Lagledarna Berne och Robert 
har storstilat matchat laget. 
 

2006 års Slutresultat 
Indianerna 80cc 
LAG RM final:  
Indianerna       Guld    42p 
MasarnaAvesta  Silver   39p 
Vargarna       Brons   27p 
Här följer Indianförarnas  
slutliga statistik i serierna. 
OBS !  
Siffrorna framför förarnas  
namn är individuell placering 
enl. Svemo poängsnitt.  
 

A-Alliansen  Indianernas snittlista höstomgången 2006.  Totalt 47 förare 
      Namn  Matcher Poäng Heat Poängsnitt 
4   Anders Mellgren   5   56  25  8,96 
7   Freddy Godlund   5   54  25  8,64 
8   Pontus Nilsson   6   62  30  8,27 
20 André Hertzberg   6   47  29  6,48 
24 Alexander Claesson   6   38  25  6,08 
 

Sö Grundserien  Indianernas snittlista  våromgången 2006.  Totalt 46 förare 
1    Anders Mellgren   5   67  25  10,72 
12  André Hertzberg   5   52  25  8,32 
13  Freddy Godlund   6   57  28  8,14 
14  Pontus Nilsson    6   60  30  8,00 
19  Alexander Claesson   6   52  28  7,43 
43  Tobias Nilsson   4   9  18  2,00 
Övrig info finns på Svenska Speedwayresultat 
 

Nu ser vi fram emot år 2007 med nya möjligheter och laddade förare som fortsätter att ge allt.  
Det kommer också några nya intressanta förare som täcker upp luckorna efter de som nu lämnar 80cc. 
Berne o. Robban 

Robert       Alexander       André      Freddy     Pontus     Anders     Berne 

GULDLAGET 

Fotografer: 
Helga Stensgaard  
och Anna Larsson 


