
ÄLVÄNGEN. AleSvängen 
presenterar i år det 
starkaste startfältet 
någonsin.

Det är bäddat för en 
riktig rallyfest.

En extra krydda är 
klassen med historiska 
och klassiska rallybilar 
från främst 60- och 
70-talet.

På lördag arrangerar Älvbyg-
dens Motorklubb sin årliga 
rallytävling, AleSvängen. Det 
mesta är sig likt, men inte rik-
tigt allt. Startfältet är starka-
re än någonsin tidigare. Bland 
deltagarna hittar vi svenska 
mästaren Leif Peterson från 
Göteborgs MF och SM-tvåan 
Kristian Johansson från 
Kinds MK.

– Att vi lyckats locka hit 
den yttersta eliten beror nog 
främst på att vi har lagt täv-
lingen så tidigt på våren. Dess-

utom tilltalas många av  att det 
bara är 11 mils körning totalt, 
säger ÄMK:s Leif Kärnede.

AleSvängen består av sju 
specialsträckor som tillsam-
mans mäter 43 km. Lörda-
gens tävling är den första i 
Mega Rally Cup 2009, som är 
en sammanslagning av Väst-
svenska och Skaraborgs Ral-
lyserie.

Från ÄMK deltar sex ekipa-
ge. Anders Kärnede som tidi-
gare kört Volvo original stäl-
ler för första gången upp med 
sin "nya" Mistsubischi Lancer 
Evo.

– Det är fyrhjulsdriften som 
har lockat mig och utmaning-
en att prova något nytt. Jag 
hämtade den i påsk och ser 
verkligen fram mot att köra. 
Det blir spännande att se vad 
vi kan göra, säger Anders Kär-
nede som får tuffast tänkbara 
motstånd. 

Håkan Svensson  från 
Fägre MK som har vunnit Ale-

Svängen flera gånger kommer 
nämligen till start även i år.

Ulf Grolander tillhör en 
av arrangörsklubbens mest er-
farna förare. Han kör sin vana 
trogen i Volvo original, B-
förare 2wd. Enda hindret från 
ännu en start i AleSvängen är 
ett drev i växellådan.

Kör för fullt
– Men det ska vara åtgärdat. 
Nu ska jag bara skruva ihop 
den och provköra lite. Jag 
tänker testa fullt ut och köra 
för att vara med i täten, säger 
Grolander.

Det som inte är som van-
ligt är att start och målgång-
en är placerad till Arosenius-
skolan i Älvängen. Mellan elva 
och två kommer det att vara 
en viss trafik av rallybilar längs 
Vallmovägen.

– Vi kommer att informe-
ra alla förare om att de passe-
rar ett villaområde med många 
småbarnsfamiljer så uppmärk-
samheten måste vara på topp, 

säger tävlingsledare Martin 
Edlund.

ÄMK har planerat och kart-
lagt allt i minsta detalj, men 
utan välvilliga vägföreningar 
och markägare hade det varit 
omöjligt att genomföra en ral-
lytävling som AleSvängen.

– Vi vill redan nu tacka för 
ett gott samarbete och allas 
välvilliga inställning till ar-
rangemanget, säger Martin 
Edlund.

Efter starten rullar bullar-
na ut via Nytorpsvägen och 
tar sedan en sväng genom 
Älvängen centrum för nyfi-
ken publik.

Särskilt stor uppmärksam-
het lär klassen Historiska och 
klassiska rallybilar få. Här stäl-
ler bland andra Bernt Bengts-
son och Bengt Lindqvist upp 
med en V4, Saab 96.

– Det var debut förra året. 
Vi körde fem tävlingar och 
tyckte det var riktigt roligt. 
Det är ingen seriös satsning, 

mest ett intresse. Det delas av 
många. Vi får mycket frågor 
om bilen när vi är ute, säger 
Bengtsson.

Totalt deltar 147 förare i 

AleSvängen, varav hälften i 
gruppen för historiska bilar.
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BILARNA PÅ BILDERNA  ÄR EXTRAUTRUSTADE. SEAT FINANSIERING 36 MÅN, 30% KONTANT, 47% RESTSKULD, RÖRLIG RÄNTA BASERAD PÅ STIBOR 90 DAGAR (EFFEK-
TIV RÄNTA 4,72%). 2 ÅRS NYBILSGARANTI, 3 ÅRS VAGNSKADEGARANTI, 3 ÅRS LACKGARANTI, 12 ÅRS GARANTI MOT GENOMROSTNING UTAN KRAV PÅ EFTERBEHAND-
LING SAMT SEAT SERVICE®MOBILITY I TVÅ ÅR. ERBJUDANDEN GÄLLER ENDAST BILAR I LAGER.

SEAT IBIZA SC

Göte Carlsson Bil AB

SEAT ALTEA XL

SEAT ALTEA XL 1,6
Multifuel E85 Driver Edition
ACC, audiopaket, xenon, back-
sensor, bluetooth mm

ORDINARIE PRIS    207.900:-
VÅR-RABATT             -39.900:-
EXTRA APRIL-RABATT  -5.000:-
MILJÖBILSPREMIE  -10.000:-*

DU BETALAR 153.000:-
* UTBETALAS EFTER 6 MÅN. 

GÄLLER ENDAST PRIVATPERSONER. 
BLANDAD KÖRNING 7,7 l/100 km, CO2 180 

G/KM. MILJÖKLASS 2005/2005PM.

SEAT LEON 1,6
Multifuel E85 Driver Edition
ACC, audiopaket, xenon, back-
sensor, bluetooth mm

ORDINARIE PRIS    197.000:-
VÅR-RABATT             -39.000:-
EXTRA APRIL-RABATT  -5.000:-
MILJÖBILSPREMIE  -10.000:-*

DU BETALAR 143.000:-
* UTBETALAS EFTER 6 MÅN. 

GÄLLER ENDAST PRIVATPERSONER. 
BLANDAD KÖRNING 4,5 – 8,3 

L/100 KM,  CO2 119-199 G/KM.

NYA SEAT IBIZA
1.6 Sport 105 hk
inkl ACC, audiopaket mm 

ORDINARIE PRIS    150.800:-
VÅR-RABATT             -30.900:-

DU BETALAR 119.900:-

BLANDAD KÖRNING NYA SEAT IBIZA  
3,8 – 7,8 L/100 KM, CO2 99 - 180 G/KM.

SEAT LEON LINEA R 1.8 TSI

SEAT-SPECIAL I GÖTEBORG!

ORREKULLA INDUSTRIGATA 12, HISINGS KÄRRA. TEL: 031-57 03 20. VARD 9.00-18.00. LÖRD 11.00-15.00.

www.gotecarlsson.se SEAT INGÅR I VOLKSWAGEN GROUP  
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Bäddat för rallyfest på lördag

Bengt Lindqvist och Bernt Bengtsson med en riktig rally-
klassiker – en V4 Saab 96 från 1974.

VOLVO ORIGINAL

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– SM-vinnaren på plats i AleSvängens starkaste startfält någonsin


