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Basketstjärnan hittar 
runt med motorcykeln
MOTOR/ÖREBRO

Supermoto håller på allvar 
på att etablera sig bland de 
riktigt stora motorsporterna i 
Sverige. Helgens SM- deltäv-
lingar i Örebro lockade en stor 
del av Sverigeeliten och bland 
hemmahoppen fanns en åkare 
som gjort ett intressant kar-
riärbyte.

Det är inte alla som ger upp en 
framgångsrik basketkarriär för 
att satsa på en motorcykelsport. 
Örebroaren Stefan Ljungberg har 
meriter som få basketspelare i 
Sverige kan stoltsera med. Bland 
annat kan han titulera sig ”rookie 
of the year” från sin debutsäsong 
i basketligan 1994 och dessutom 
har han två SM-guld med Planja. 
Nu är det dock supermoto som 
gäller då lockelsen för motorsport 
blev för stor.   

– Jag har alltid lockats av farten 
som ger en härlig adrenalinkick. 
Ända sedan jag var liten har jag 
velat syssla med det här så det är 
väl bättre sent än aldrig, säger 31-
årige Ljungberg. 

Den stora lockelsen till motor-
sport tog definitivt överhanden 

för ett par år sedan då en knäska-
da försvårade basketkarriären. 

Helgens deltävling betydde 
extra mycket då han för första 
gången fick chansen att tävla om 
SM-poäng på hemmabana. Supe-
moto körs på en bana som kom-
binerar asfalt och grus. I höstas 
lades en sådan bana på Örebro 
motorstadion ute i Täby vilket 
också inneburit att man fått hålla 
i tävlingar med SM-status som 
denna. 

Lever på entusiasm

Intresset för motorsport har allt-
så hela tiden funnits hos Stefan 
Ljungberg. Sedan en tid tillbaka 
gör han nu en seriös satsning och 
förra året gjorde han debut i SM-
serien. Denna gång räckte det 
till en 15:e plats i totalräkningen 
vilket inte är illa med tanke på 
att fjolårssäsongens SM-satsning 
bedrevs helt ideellt. 

Nu har han fått en sponsor 
som tar hand om viss del av 
ekonomiska biten även om det 
fortfarande går åt mycket pengar 
ur egen ficka. Förmodligen hade 
plånboken varit några centimeter 
tjockare om Ljungberg hade fort-

satt med basketen i stället. 
– Egentligen vill man inte spe-

kulera i hur mycket jag lägger ut. 
Det kanske är bäst att man inte 
vet själv, skrattar Ljungberg.

Entusiasmen går det inte att ta 
miste på och även om han ännu 
är en bit från den absoluta toppen 
har utvecklingen gått åt rätt håll 
hela tiden. 

– Jag vill nog påstå att jag lägger 
ner mer tid på det här än de flesta 
andra som håller på med den här 
sporten. Det är hela tiden något 
som behöver fixas mellan täv-
lingarna men det är definitivt värt 
alla ansträngningar. Stämningen 
är mycket god och vi som kör 
har lärt känna varandra väldigt 
bra vilket gör att man har väldigt 
roligt, säger han. 

Hemmabana hjälpte

Stefan Ljungberg fick fint stöd av 
hemmapubliken som hade sökt 
sig till Örebro motorstadion i det 
strålande solskenet. I det första 
heatet lyckades han också mycket 
bra och körde in på en impone-
rande sjunde plats. 

I heat nummer två fick han en 
betydligt sämre start och trots att 

han åkte upp sig något efter hand 
slutade han elva. Totalt resulte-
rade det i en åttondeplats i del-
tävlingen. 

– Jag fastnade lite därbakom 
efter den dåliga starten i andra 
heatet men annars tyckte jag att 
jag körde bra. Det var kul att köra 
på hemmabana och jag kände 
stöd inte minst från familj och 
vänner som kunde komma hit, 
säger Ljungberg.  

Ljungbergs resultat innebär att 

han försvarar sin tionde place-
ring i den totala SM-samman-
ställningen. 

Annars totaldominerades 
open-klassen av Martin Lind som 
vann båda heaten. Även i 450-
kubik klassen blev det dubbelse-
ger genom Ola Efrem som dock 
fick tufft motstånd från utflyt-
tade Örebro-bekantingen Jörgen 
Huvell som slutade tvåa i båda 
heaten.

JOHAN TOLLÉN

”Jag har alltid lockats av farten som ger en härlig adrenalinkick”

Stefan Ljungberg (nummer 55) inledde lysande i det första heatet men lyckades inte lika bra i det andra. Totalt slutade han ändå på en fin åttondeplats i deltävlingen.  BILD: ROBERT JOHANSSON

Stefan Ljungberg har bytt ut basketskorna mot motorcykeln och var ett av 
hemmahoppen när SM-deltävlingarna i supermoto avgjordes på Örebro motor-
stadion i helgen. BILD: ROBERT JOHANSSON


