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Joel har alltid varit racingintresserad och tävlingsinriktad. När han var riktigt liten var disneyfilmen Bilar den
enda filmen han tittade på och att på olika sätt leka racing var allt han gjorde. Oavsett om han lekte med
bilar, cyklade eller var på dagis; han skulle vinna, även om de andra barnen inte ens förstod att det var race…

När Joel var tre år började hans pappa, Joakim, tävla i Svenska Sportvagnsmästerskapet i en Superseven.
Hela familjen följde alltid med på tävlingarna, så Joel var tidigt med på racingbanorna och hans
racingintresse bara ökade.

När han var fem år fick han sin första gokart, en Puffo, och han var så lycklig över att äntligen få köra på
riktigt. Efter det började Joel köra Cadetti och höll sig stadigt i toppen av fältet. Vid sju års ålder började han
köra Micro och det gick oftast bra, när familjeteamet hade fått ordning på motor och inställningar. Året efter
började pallplatserna komma och Joel blev tvåa i Mellansvenska kartracingserien (MKR), efter den ett år
äldre klubbkamraten Noah Eriksson. Joel vann även SverigeCupen i Micro.

2017 var Joel i strålande form och i Junior 60 vann han både MKR och SverigeCupen. Efter att ha kört en
deltävling i Italien blev han upptäckt och värvad till italienska serien som officiell juniorförare åt Gold Kart. I
Italien tävlade han i det italienska mästerskapet i Mini ROC och blev uttagen till den internationella finalen.

Året efter började han i klassen OK Junior och fortsatte på samma bana som tidigare, med seger i
SverigeCupen. Detta år var Joel med om en större krasch, när han voltade med karten på träningen innan den
andra deltävlingen i MKR. Han klarade sig utan allvarligare skador, men var så blåslagen och öm i revben och
nacke att han inte kunde sitta i karten under några veckor. Joel blev ändå trea i MKR, trots en missad
deltävling.

På hösten 2018 överraskades Joel av familjen med en testkörning i Aquila på GTR Motorpark i Eskilstuna.
Detta var tänkt som en kul erfarenhet, men att sätta sig i en bil gav mersmak.

Han hade kört lite Formel 1-spel på Playstation, men under vintern såg Joel att det skulle vara ett SM i
virtuell bilsport. Eftersom han var så sugen på att köra bil såg han chansen. Vi lånade en dator från kusinen
för att kunna köra och Joel kvalade in bland de 24 bästa som tog sig till finalen i Sundsvall under SM-veckan.
Som 13-åring var han absolut yngst i finalen och nådde inte ens upp till ratten på simulatorn. Efter att ha fyllt
stolen med familjens jackor, kunde Joel köra finalen och kom på en helt okej 13:e plats. Efter detta skaffade
Joel iRacing och har tävlat mycket virtuellt sedan dess.

Joel hade siktet inställt på bilkörning och bestämde sig för att lägga kartinghjälmen på hyllan. I maj gjorde
han sin debut i Formula Aquila (Aquila Synergy Cup) och redan under sin andra deltävling tog han Sveriges
första seger i klassen, som dessförinnan bara vunnits av danskar. Den tredje deltävlingen han ställde upp i
vann han alla tre race och visade att han hörde hemma i en racingbil. Det blev en femteplats i mästerskapet,
trots att han inte körde alla race, och totalt under säsongen blev det sex segrar och fyra andraplatser.

För 2020 var målet solklart för Joel: han skulle vinna mästerskapet i Aquila Synergy Cup. Vinnaren av serien
får en testdag i Formel 4 i Danmark och den ville Joel verkligen åt. På grund av situationen med Covid-19 blev
säsongen senarelagd och avgjordes över fyra deltävlingar istället för sex. Joels målmedvetenhet och
vinterträning gav resultat och han vann åtta race på raken innan segersviten till slut blev avbruten, efter att
ha kört en sväng i grusfållan. Totalt blev det nio segrar och 11 pallplatser i de 12 race som mästerskapet
bjöd på.

Planeringen inför 2020 var att Joel skulle börja träna Formula Nordic under hösten, för att komma väl
förberedd till säsongen 2021, och i maj köpte familjen en bil. Eftersom alla race som ställts in under våren
skulle köras på hösten fanns det i stort sett inga träningstillfällen. Banorna var upptagna med race hela
hösten.

Då Joel redan hade vunnit åtta av nio race i Aquila, och det var ett två månader långt uppehåll i serien,
bestämdes det att Joel skulle träna Formula Nordic genom att ställa upp i en tävling. Efter en shakedown på
Mantorp för att se att bilen fungerade gjorde Joel debut i klassen på Gelleråsen, vilket var seriens andra
deltävling. Han knep direkt pole position och vann de två första racen. I tredje racet, med omvänd
startordning för topp sex, blev han trea.

Efter mycket tjat från Joel gick Joakim till slut med på att ta med honom ända upp till Skellefteå och Fällfors
och den tredje deltävlingen i serien – och det behövde han inte ångra. Joel blev där historisk genom att som
förste förare någonsin i Formula Nordic vinna alla tre racen under en helg. Det blev ytterligare segrar på
Anderstorp, Mantorp och Knutstorp och Joel vann både mästerskapet och Junior-SM med god marginal.

2021 tar vi steget internationellt till England och det brittiska Formel 4-mästerskapet. Det är en oerhört
spännande och för oss helt ny resa, men vi har bra folk runt omkring oss och en trygg hamn hos regerande
mästarna Fortec Motorsport.


