
Det var en gång … 
… ett gäng motorin-

tresserade ungdomar i 

Asarum med omnejd som 

beslutade sig för att 

bilda en motorklubb. 

Året var 1949 och den 

22 november föddes 

Asarums Motorsäll-

skap. 

Som följande tid-

ningsklipp visar hade 

man redan vid starten 

planer på att anlägga 

en speedwaybana, då 

intresset vid den ti-

den i huvudsak var 

inriktat på motorcy-

kelåkning. 



Det skulle emellertid dröja närmare 

tre år innan man anordnade den första 

tävlingen i speedway på Asarums Mo-

torstadion, belägen i Tostarp. 
 

 



Av tidningsreferatet att döma de-

lades intresset för motorsport av 

många fler än de aktiva i klub-

ben. En bidragande orsak var sä-

kert att flera av den tidens 

stora namn deltog i tävlingarna. 
I februari 1954 lyckades man 

också med konststycket att an-

ordna en isracingtävling med in-

ternationellt inslag på Ljung-

backasjön i Gungvala. 

 

Tävlingsverksamheten i speedway upphörde 1955. 



I september 1953 

skrevs ett arrende-

kontrakt på ett 

markområde i Jepps-

hoka norr om Asa-

rum. Här kom nästa 

banprojekt i klubb-

ens regi att växa 

fram och den här 

gången gällde det 

en motocrossbana.  

På denna bana 

arrangerades sedan 

motocrosstävlingar 

i tiotalet år. 

 

Förutom speedway och motocross anordnades under 

denna period även orienterings- och tillförlitlig-

hetstävlingar där både bilar och motorcyklar deltog. 

 



Med tiden kom bilintresset att bli allt större och 

vid årsmötet 1963 beslöts att en bilsektion skulle 

bildas. Från denna tid och framåt har det varit bi-

len som har varit det vanligaste ”tävlingsredskapet” 

bland klubbens aktiva. Man har med varierande fram-

gångar tävlat i de flesta av bilsportens olika gre-

nar. Orienterings- och OT-tävlingar (dåtidens ral-

lyn) var vanligast i början för att senare utvecklas 

till lite mera specialiserade former på asfalt resp. 

grus. Vidare har klubben haft aktiva förare inom 

både banracing och rallycross. Till och med lådbilar 

var en populär bilsportgren under några år! 



1981 bildades en miniracingsektion som engagerade 

dem som hade intresse för radiostyrda bilar. En bana 

för träning anlades på Sternö kross vilken 1985 upp-

graderades för tävlingsbruk. Sternö Ring kom att 

vara arena 

för både DM- 

och SM-

tävlingar 

samt uttag-

ningar till 

EM och VM. 

Under ett 

antal vin-

tersäsonger 

fanns även 

en bana för 

mindre radi-

ostyrda bi-

lar (Mini-Z) i klubbstugan. Miniracingsektionen är 

för närvarande vilande. 



Nästa banbygge hade 

tävlingspremiär på 

hösten 1986 och då 

var det folkrace som 

hade blivit så popu-

lärt att klubben sat-

sade på en egen bana. 

Den ligger i Östra 

Hoka, längs vägen 

mellan Asarum/Grane-

fors och Hällaryd. Här arrangerar vi, förutom trä-

ningstillfällen för klubbens egna förare, årligen 

två välbesökta tävlingar (i maj resp. augusti). Fol-

krace är den gren där klubben idag har flest aktiva 

utövare och här börjar man ofta sin bilsportkarriär. 

Man får börja tävla som junior (fr. 15 år) och kan 

sedan hålla på så länge man har lust och här har vi 

en härlig blandning av både tjejer och killar och 

vad man nu vill kalla dem som blivit lite äldre. 



Även inom rallysporten kan man idag debutera innan 

man har tagit körkort. Som ”övningskörare” (fr. 16 

år) tävlar man i en klass som kallas ”Ungdomsrally” 

och här har man sett förarämnen som rattar bil bra 

mycket bättre än många äldre med körkort. För till-

fället har vi ett tiotal aktiva rallyförare i klub-

ben och vi kan även ”ståta” med två kartläsare/co-

drivers som vunnit SM-medaljer i rally (tillsammans 

med förare från andra klubbar). 

 

Det är alltså inom grenarna folkrace och rally som 

vi i klubben hittar de flesta aktiva utövarna idag. 

Därutöver har vi en viss aktivitet inom Historisk 

racing där vi bl.a. under några år, tillsammans med 

Blekinge Classic Car Club, arrangerade Classic Car 

Race i samband med Östersjöfestivalen. 

 

 

 

 



Dörren till Asarums Motorsällskap står självklart 

öppen för Dig som är intresserad av motorsport, oav-

sett vilken gren som lockar Dig. Det är bara att ta 

kontakt med oss så att vi tillsammans kan se vad det 

finns för lösningar för just Ditt intresse. 
 

Vi träffas varje helgfri tisdagskväll från kl.19 i 

vår klubbstuga som har adressen  

Skyttevägen 10 i Karlshamn 
Denna väg hittar Du bakom INGO-macken och Coop Kon-

sum Österport vid östra infarten till Karlshamn. 
 

Vi har även en hemsida där Du hittar det mesta som 

rör vår förening som t.ex. styrelsen och kontaktper-

soner för de olika grenarna. Här finns även länkar 

till våra förbund där man hittar all information som 

är viktig för den som vill utöva motorsport. 

 

www.asarumsms.com 

http://www.asarumsms.com/


 


