
BOHUS. 120 förare 
gjorde i helgen upp i 
årets stora gokart-täv-
ling – Ale International 
– på Ale ring.
Idel lovord östes över 
arrangören från såväl 
publik som tävlande.

– Det viktigaste är att 
inga olyckor har inträf-
fat, konstaterar teknisk 
chef, Anders Jademyr.

Det blev en lyckad motor-
helg för Bohus racing på Ale 
Ring. Förutom att arrange-
manget löpte utan anmärk-
ningar knep Victor Holm-
qvist, 11, en pallplats i klassen 
Micro där han slutade trea.

– Starkt och roligt för 
klubben att vi tar en medalj 

på hemmaplan. Det inspire-
rar alltid, säger tävlingsleda-
re Magnus Prim.

120 förare tävlade i fyra 
klasser, Micro, Mini, Yamaha 
och Sport 2000. Under såväl 
lördagen som söndagens fina-

let rådde bästa tänkbara för-
utsättningar. Vädrets makter 
spelade absolut på samma 
strängar och det blev ett 
samstämt arrangemang med 
enbart några få avåkningar 
som smolk.

– Fyra kartar diskvalifice-
rades på lördagen. Det var 
egentligen alla incidenter 
och jag tror inte de bedöm-
des så allvarliga att förbundet 
får reda på det, avslöjar Jade-
myr.

Noterbart var att det 
fanns ytterligare en herre 
på pallen med Aleanknyt-
ning. Johan Ernholm, tidiga-
re Bohus racing och Älväng-
enson, numera Uddevalla-
förare, knep silvret bland de 

snabbaste kartarna i klassen 
Sport 2000.
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Stefan Olausson, nr 41, slutade femma i Sport 2000.

Gunnar Karlsson, nr 75, körde in på en sjätteplats i klass 
Sport 2000.

Johan Ernholm, (nummer 4) tidigare Älvängen och Bohus racing, stred tappert i klassen 
bland de snabbaste och mest rutinerade förarna, Sport 2000. Till sist blev det en silverplats 
för Johan som numera kör för Uddevalla KK.

ÄLVÄNGEN. Lördagen 
den 19 maj finns tillfälle 
att uppleva ett stycke 
motorhistoria.

Ett gäng eldsjälar och 
före detta ÄMK-åkare 
har tagit initiativ till en 
veterancrossträff.

– Blir intresset till-
räckligt stort kanske 
vi gör detta till en 
tradition, säger Janne 
Johansson.

Paradisbanan i Älvängen står 
som värd för lördagens vete-
rancrossträff. Ett 30-tal cyklar 
är redan anmälda, men ar-
rangörerna hoppas på betyd-
ligt fler.

– Ja, vi siktar på det dubbla. 
Det går bra att efteranmäla 
sig direkt på plats. Vi hälsar 
cyklar från 1950-1966 särskilt 
välkomna, som exempelvis 
Silverpil, Blåstinget och Ariel 
HS, säger Janne Johansson.

Någon tävling kommer det 
inte att bli, utan syftet med ve-
terancrossträffen är att det ska 

ske defilering och uppvisning 
av de klassiska motocrosscyk-
larna. Arrangemanget tar sin 
början klockan tio och fortgår 
sedan fram till klockan två på 
eftermiddagen.

– Den här träffen har två 
syften. Dels att före detta 
aktiva åkare kan träffas för att 
prata minnen, dels att publi-
ken kan syna maskinerna på 
nära håll. Vi kommer att ha 
så kallad öppen depå, säger 
Janne Johansson.

Gamla ÄMK-profiler
En hel del legendariska mo-
tocrossförare kommer att 
dyka upp på Paradisbanan 
på lördag, däribland några av 
ÄMK:s gamla profiler.

– Det ska bli jätteroligt och 
jag hoppas verkligen att ar-
rangemanget kan locka trak-
tens motorvänner. Vi har fått 
ligga lite lågt med marknads-
föringen eftersom detta är ett 
ideellt initiativ som saknar 
budget. Klubbstugan och 
banan får vi låna av ÄMK, 
säger Erling Andersson, som 
själv var aktiv under perioden 
1960-71.

Oavsett väderlek kommer 
veterancrossträffen att ge-
nomföras. Vem riskerar att 
missa en sådan nostalgitripp?

Motornostalgi på 
Paradisbanan i Älvängen
– Veteran-
crossträff 
med legen-
dariska 
förare 

På lördag arrangeras veterancrossträff på Paradisbanan i 
Älvängen. Här ses en kvartett legendariska ÄMK-förare från 
tiden då det begav sig. Från vänster Per-Ove Jönsson, Erling 
Andersson, Bosse Pettersson och Conny Andersson.

INGEN VETERAN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

RESULTAT GO-KART

Sport 2000
1) Kjell-Ove Andersson, SSK
2) Johan Ernholm, Uddevalla KK
3) Jonas Brissman, Uddevalla KK

Yamaha
1) Erik Sundberg, Göteborg KRC
2) Johan Adolfsson, Karlskoga MF
3) Morgan Törnqvist, Kristianstad KK
Mini
1) Freddie Carlsson, Åmål MK
2) Jesper Magnusson, Göteborg KRC
3) Andreas Wernersson, Skövde MK

Micro
1) Emil Sälsä, Borås MK
2) Robin Hansson, Göteborg KRC
3) Victor Holmqvist, Bohus Racing

NÖDINGE. – Jag tror 
aldrig att terrängen har 
varit bättre än vad som 
var fallet i år.

Kjell Mossberg från 
Kungälv vet vad han 
talar om, ty han har 
mer än 25 Vättlefjälls-
vandringar att jämföra 
med.

Förmodligen bidrog 
de fina förutsättning-
arna till att arrangören 
kunde räkna in 611 star-
tande, vilket var 236 
fler än året innan.

Ove Karlsson i OK Alehof 
sken i kapp med majsolen när 
lokaltidningen gästade Dam-
mekärr på söndagsförmidda-
gen. Som arrangemangsan-
svarig kunde han glädja sig åt 
en stor deltagarskara i histori-
ens 32:a Vättlefjällsvandring.

– En makalöst bra utveck-
ling. Framgången beror bland 
annat på den marknadsföring 

som vi gjort på vår hemsida 
och att man har kunnat länka 
till oss från våra sponsorer. Ett 
annat skäl är naturligtvis vä-
derleken, det har varit stabilt 
väder under en längre period, 
säger Ove Karlsson.

Många vandrare som stan-
nade till för vätskepaus, alter-
nativt gick i mål vid Alehofs 
klubbstuga i Dammekärr, be-
rättade om hur skonsam ter-
rängen var.

– Det går inte att önska sig 
bättre underlag, helt perfekt. 
För årstiden var det också 
ovanligt grönt i naturen, 
vilket förstärkte helhetsupp-
levelsen, konstaterade Kjell 
Mossberg.

Vättlefjällsvandringen är 
25 kilometer lång, men det 
finns även en kortare variant 
att gå för den som önskar.

– Kortvättlen mäter 15 ki-
lometer och infördes i fjol. 
Premiäråret lockade den 40 
startande mot årets 97, vilket 

är mer än en fördubbling, 
säger Ove Karlsson.

Strax efter klockan 18 var 
de sista vandrarna i mål och 
årets Vättlefjällsvandring var 
därmed slutförd.

– Vi är mycket nöjda. Det 
förekom inga tråkiga inciden-
ter under dagen, inga skador 
och inga deltagare som gick 
vilse. Visserligen var det ett 
par vandrare som fick gå några 
kilometer extra då de plötsligt 
hamnade på Bohusleden, men 
värre än så var det inte, avslu-
tar Ove Karlsson.

JONAS ANDERSSON

Vättlefjällsvandringen 
populärare än på länge
– Förutsättningarna var fantastiska

Ove Karlsson, OK Alehof, 
kunde glatt konstatera att 
intresset för Vättlefjälls-
vandringen vänt uppåt.

Sven-Arne 
Johansson, 
Hisings Kärra, 
och Kjell 
Mossberg, 
Kungälv, var 
svettiga men 
belåtna när 
de kom i mål 
i Dammekärr. 
Den 32:a upp-
lagan av Vätt-
lefjällsvand-
ringen lockade 
611 startande, 
den bästa del-
tagarsiffran 
sedan 1986.

– Lyckade tävlingar på Ale Ring


