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KURSDELTAGARE Erika Östlund.

EN AV KURSENS PRAKTISKA ÖVNINGAR var att köra följa John, här John Carlsson!

VAD ÄR DIN BAKGRUND/HISTORIA 
NÄR DET GÄLLER ATT KÖRA 
SPORTBIL PÅ BANA, RACING?
Sedan 2006 har min pappa varit med
lem i PCS, han har alltid haft ett stort 
bilintresse och varit iväg och tävlat på 
bana med sina Porschar sedan jag var 
liten. Jag, min syster och vår mamma 
blev även vi medlemmar i klubben år 
2014. När jag var mindre var vi iväg hela 
familjen och fick se på när pappa täv
lade, även mamma vågade sig ut och 
testade på att köra några varv på ba
nan. Detta var innan jag tagit körkort 
så tyvärr fick jag inte köra den gången. 
När det väl var dags att övningsköra var 
vi snabba på att testköra Porschen som 
pappa då hade. Självklart ville även jag 
testa att köra på banan  vilket blev en 
rolig pappa och dotteraktivitet. Så år 
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Det är många i kö till de populära licenskurserna PCSR 
arrangerar och nu lyckades vi få till en sista kurs innan 
säsongen var helt slut. Efter kursen fick vi en pratstund 
med Erika Östlund som var en av kursdeltagarna.

2018 körde jag första gången på ett ban
möte med PCS i gruppen ‘lugn o fin’ vilket 
var riktigt kul. Jag var inte rädd för att gasa 
och tyckte faktiskt att det gick rätt bra för 
att vara första gången på bana! 

VARFÖR ANMÄLDE DU 
TILL PCSR:S LICENSKURS?
Framförallt för att kunna åka mer tillsam
mans med pappa, kunna vara med på fler 
träningar för att bli bättre för att sedan 
våga mig på att tävla. 

HUR GICK TANKARNA 
INNAN KURSSTARTEN?
Jag hade faktiskt inte så mycket tankar och 
funderingar, jag visste att pappa var där 
för att utbilda oss vilket kändes tryggt och 
att allt brukar ske väldigt säkert. Dessutom 
har jag erfarenhet av att det brukar vara 
väldigt trevliga människor i klubben så 
jag tyckte att det skulle bli spännande att 
lära mig mer, testa på olika sätt att köra på 
bana samt att träffa nya människor. 

HUR KÄNDES DET ATT GÅ KURSEN?
Om jag fick beskriva kursen med tre ord 
skulle jag säga; lärorik, trygg och utma
nande! Vi alla var med och ställde frågor, 
det fanns inga dumma frågor utan vi var 
alla var där för att lära oss. Vi hjälptes åt 

och i de övningar vi gjorde på banan tog 
vi hänsyn till varandra för att alla skulle 
känna sig trygga på banan. Nu när det gått 
en vecka efter kursen är jag glad att jag tog 
den. Jag vet att det kommer öppnas upp 
för fler möjligheter att lära mig mer vilket 
kommer underlätta för mig när jag kör min 
första tävling. Jag ser fram emot att våga 
köra fortare och samtidigt känna mig säker 
på min egen körning.

KAN DU REKOMMENDERA ANDRA 
ATT GÅ KURSEN OCH VARFÖR?
Absolut! Frågan är egentligen varför inte? 

Man lär sig alltid något nytt, du kommer 
få tillgång till fler tillfällen att träna/tävla 
och dessutom kanske du får en bra vän på 
köpet. Min pappa Robert Persson Östlund 
och Mikael Carlsson var ansvariga för vår 
utbildningsdag och de båda har lång och 
god erfarenhet av racing på bana. Med det 
sagt var vi alla i goda händer och det finns 
mycket kunskap att hämta på kursen. 

VAD ÄR NÄSTA STEG, BÖRJA 
TIDSTRÄNA MED PCSR ELLER 
KANSKE BÖRJA TÄVLA?
Nästa steg tror jag är att framförallt våga 
mer när jag sitter bakom ratten, eftersom 
att jag inte har jättegod erfarenhet när det 
kommer till att köra Porsche på banan vill 
jag först bli bättre på omkörningar, in
bromsningar och regler. Jag tycker om när 
det går snabbt, så att gasa är inga problem. 
Sen kommer jag nog börja träna med 
pappas hjälp och nästa år kanske jag till 
och med vågar mig på en tävling, det vore 
riktigt kul och spännande. 




