
ÄLVÄNGEN. Paradisba-
nan i Älvängen är god-
känd igen – för folkrace.

Intresset är stort 
bland körglada utövare 
och i vår hoppas Älv-
bygdens motorklubb 
få arrangera en större 
tävling.

– Vi vet att Folkrace 
är en populär publik-
sport och vi vill gärna 
se att motorintresse-
rade hittar tillbaka till 
Paradisbanan, säger 
Niklas Larsson i ÄMK.

Folkrace var länge en pu-
blikdragare till Paradisbanan 
i Älvängen, men sedan 2003 
har det varit stopp. Eldsjä-
larna försvann och utan en-
gagemang ingen sport, men 
plötsligt tändes ett hopp för 
folksportens återkomst.

– Det är främst Hasse och 
Cecilia Larsson på Hålanda 
Bilservice som har drivit på 
arbetet för att få banan god-
känd igen. Vi har breddat 
sträckorna, fixat kurvorna och 
preparerat underlaget. Innan 
det blir tävling ska vi köra ut 
ytterligare 300 ton grus, be-
rättar Niklas Larsson.

Folkrace räknas som folk-
sport och vänder sig till alla 
med ett motorintresse.

– Samma år som du fyller 

15 får du lov att börja köra. 
Lördag 28 februari kommer 
vi ha ett öppet hus på Para-
disbanan med prova-på-kör-
ning. Alla som är intressera-
de av att testa folkrace bör ta 
sig hit. Det är ett perfekt till-
fälle att stilla sin nyfikenhet 
runt sporten, säger Niklas 
Larsson.

För att få en tävlingslicens 
krävs att du går en kurs på tre 
timmar. En sådan arrangera-
des förra lördagen på Paradis-
banan och gav 14 nya förare. 
En av dem är Robin Telian-
der, 19 år från Skepplanda.

En dröm
– Äntligen. Det här är riktigt 
kul. Jag har alltid drömt om 
att få åka ut och sladda or-
dentligt. Jag tänker köpa mig 
en egen folkracebil så fort 
som möjligt, säger han.

Under vintersäsong är 
det folkrace på Paradisba-
nan varje lördag, under som-
marhalvåret är det varannan 
vecka som gäller.

– Vi brukar vara ett tiotal 
som alltid kör. Det är kul att 
umgås med likasinnade. För-
hoppningsvis hittar ännu fler 
hit när vi har vår prova-på-
dag nästa lördag, säger Niklas 
Larsson förhoppningsfullt.

ÄMK hoppas redan i år 
kunna arrangera en större 

tävling. Inte så konstigt med 
tanke på erfarenheterna.

– När det var som popu-
lärast drog klubben in över 
30 000 kronor i bara parke-
ringsavgifter. Sedan äter såväl 
förare som publik ganska 
mycket korv...

Så ekonomin lär nog gå 
ihop.
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NÖDINGE. Lyckan är 
stor i Bohus.

När den årliga fot-
bollsturneringen för 
Ales fritidsgårdar 
avgjordes i torsdags 
blev det dubbla guld för 
Lustgården.

I båda fallen var det 
Lillen från Alafors som 
fick stryka på foten i 
finalspelet.

Varje sportlov arrangerar 
Ale Fritid fotbollsturnering 
i gymnasiet. Mycket presti-
ge står på spel när kommu-
nens fritidsgårdar drabbar 
samman.

– Det är inte bara bland 
ungdomarna utan även 
bland oss fritidsledare, skrat-
tar Thomas Hermansson 
som sin vana trogen agera-
de speaker.

Fyra fritidsgårdar kom 
till spel. Älvgården (Älväng-
en), Unkan (Nödinge), Lillen 
(Alafors) och Lustgården 
(Bohus) fanns representera-
de på såväl kill- som tjejsi-
dan. Efter avslutat gruppspel 
och efterföljande semifinal-
spel stod det klart att Lust-
gården skulle få möta Lillen 
i båda finalerna.

Tjejerna var först ut och 
här fick straffar tillämpas för 
att skilja lagen åt. 1-1 efter 
full tid innebar sudden death-
straffar där Lustgården visade 
sig ha bäst nerver.

Killfinalen blev inte alls 
lika dramatisk. Lustgården 
tog tidigt ledningen i mat-
chen och när slutsignalen ljöd 
visade resultattavlan 4-0.

– En mycket trevlig dag 
och en turnering som präg-
lats av god kamratanda över 
gränserna. Ett 80-tal ungdo-

mar var med och spelade fot-
boll. En utmärkt domarinsats 
dessutom av Peter Eriksson, 

säger Thomas Hermansson.

JONAS ANDERSSON

Dubbla segrar för Lustgården i 
Ale gymnasium

Anela Muminhodzic från Anela Muminhodzic från 
Lustgården höjer seger-Lustgården höjer seger-
bucklan efter finalsegern bucklan efter finalsegern 
över Lillen.över Lillen.

Far och son. Niklas och Henry Larsson är två av ÄMK:s eldsjälar i arbetet med att få till stånd Folkrace på Paradisbanan 
igen.
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FOLKRACE
Folkrace körs på banor av grus eller asfalt med täckta bilar som är typbesik-
tigade i Sverige. Bilarna måste var byggda enligt vissa säkerhetsföreskrifter, 
bland annat ska de ha skyddsbåge. Maxhastighet vid tävling är 80 km/tim. Man 
kan börja tävla i folkrace det år man fyller 15 år i så kallad juniorklass. Från 
det år man fyller 18 år tävlar man i någon av seniorklasserna. Efter varje täv-
ling sker försäljning av tävlingsbilarna. Under tävlingen, till max 15 min efter 
tävlingens avslutande får vem som helst som själv kan tävla, lämna så kallat 
”Anbud” på tävlingsekipagen. Alla tävlingsbilar är ute till anbud för 6 500 
kronor. Efter tävlingen sker en lottdragning på lämnade anbud.

Nu är det folkrace på Paradisba-Nu är det folkrace på Paradisba-
nan i Älvängen igen.nan i Älvängen igen.

Nybäddat för folkrace – igen!Nybäddat för folkrace – igen!

Se även intervjun i Kurre-TV.
www.alekuriren.se Välj webbtv.

- Älska handboll- Älska handboll
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