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ÄLVÄNGEN. Strålande 
solsken, rallybilar av 
alla de slag och rekord-
många deltagare.

AleSvängen 2009 
blev en folkfest.

En förkyld Ulf Grolan-
der blev bästa hemma-
förare på en 9:e plats i 
sammandraget.

AleSvängen 2009 hade allt. 
Under bästa tänkbara förut-
sättningar genomförde Älv-
bygdens motorklubb sin 
årliga rallytävling. Beslutet 
att lägga AleSvängen tidigt 
på säsongen blev en fullträff 
och medförde att 134 förare 
kom till start.

Det blev en spännande 
tävling, där den norska duon 
Jo Inge Bakken och Per 
Gunnar Aarnes blev total-
segrare i en fyrhjulsdriven 
Misubishi Lancer. Håkan 
Svensson och Anders Sjö-

berg slutade tvåa blott sexton 
sekunder efter. Svenske mäs-
taren Leif Peterson och 
Toni Sundqvist körde in 
på en tredjeplats. ÄMK:s 
Ulf Grolander och Andreas 
Odenman slutade som total-
nia, men var tvåa i klassen B-
förare tvåhjulsdrivna.

– Jag orkade inte ratta för 
fullt idag, sa en förkyld Ulf 
Grolander efteråt.

Mycket beröm
Arrangemanget fick mycket 
beröm. Vice tävlingsleda-
re, Leif Kärnede, var väl-
digt nöjd.

– Det fungerade bra och 
vägarna var perfekta. Att 
starta vid Aroseniusskolan i 
Älvängen var inget problem.

Enda problemet för ar-
rangören uppstod på sista 
specialsträckan där en täv-
lingsbil började brinna.

– Ingen kom till skada, 
men flera bilar fick stanna 

och langa ut sina brandsläck-
are för att få stopp på bran-
den. Vi fick ett ganska långt 
avbrott och beslutade därför 
att stryka den sista sträckan, 
förklarar Leif Kärnede.

Kärnede rullade
För sonen Anders Kärne-
de blev däremot AleSvängen 
ett bittert minne. I sin första 
tävling med sin nya fyrhjuls-
drivna Misubishi rullade han 
runt ordentligt knappt 1 km 
från mål. Fram till dess hade 
allt gått smärtfritt och Anders 
noterades bland annat för 
femte bästa sträcktid på en 
av sträckorna.

– Det är fruktansvärt trå-
kigt naturligtvis. Bilen blev 

rejält kvaddad och det krävs 
mycket jobb för att få den 
körklar igen, men så är det i 
rally. Anders har kört närma-
re 120 tävlingar utan att rulla 
och så händer det nu, säger 
Leif Kärnede.

Folkfest
Att en och annan rallybil rullar 
hör till sporten. Det är dess-
utom ett av skälen till varför 
sporten också är en folkfest. 
Publiken trängs längs vägar-
na för att få se något spekta-
kulärt.

– Jag tror nog att publiken 
trivdes i det fina vädret. Så vitt 
jag har förstått var det mycket 
folk ute på specialsträckorna, 
säger Leif Kärnede.
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på Sjövallens Bangolf
Fredag 1 maj kl 12.00

Öppettider
Vardag 17-21
Lördag 10-17
Söndag 12-20

Västsveriges
roligaste bana!
Klarar du ”tutten”, målvakten, 
vinkelvåningen eller balkongen

Speltips på alla banor

3 bollar att välja på

Spikchans på ALLA banor

CAFÈ MED GLASS

WWW.SJOVALLENSBANGOLF.SE

SPELA 2
BETALA FÖR 1
Mot uppvisande av denna 
kupong i bangolfkiosken 

under maj månad.

Klipp ut och tag med!

Totalsegrarna Per Gunnar Aarnes och Jo Inge Bakken från 
Kongsvinger var totalt sexton sekunder före i mål.

Svenska mästarna Toni Sundqvist och Leif Peterson körde in 
på en bronsplats i AleSvängen. Efteråt fick Leifs barn Fanny, 
3, och Lina 5 år känna på pokalerna. Det dröjer väl några år 
innan de får några egna.

För första gången hade AleSvängen med en klass för historiska och klassiska rallybilar. Det 
blev en succé och tävlingens enskilt största klass.

AleSvängen – en folkfest

Ulf Grolander och Andreas Odenman slutade två i klassen B-
förare 2wd, men bara nia i sammandraget. 
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– 134 förare kom till start

arrangeras av...

Välkomna!

FURULUNDSPARKEN I ALAFORS
Motionsdanser våren 2009

Tre gamla, en modern, enkeldanser 19.00-22.00

Tisdag 5 maj Rent drag
Tisdag 12 maj Diggarna
Tisdag 19 maj Trippix
Tisdag 26 maj C-laget

Tisdag 2 juni Duo Blå
Tisdag 9 juni Levin´s
Tisdag 16 juni Eva & Ingvar

Semesteruppehåll

Trevlig sommar önskar Carina, Åke och Lennart


