
NÖDINGE. Helgens kart-
tävlingar på Ale Ring 
blev lyckade.

Flera hemmaförare 
tog sig upp på pallen.

Bäst av alla i klass 
Rotax Max var Oscar 
Virtanen som vann i 
överlägsen stil.

Under lördag och söndag av-
gjordes andra deltävlingen i 
Kart Cup Väst. Det blev idel 
framgångar för arrangörs-
klubben Bohus Racing. Totalt 
kördes åtta klasser, fyra under 
lördagen och fyra på sönda-
gen. I klassen Micro körde 
Anton Eliasson in på en an-
draplats och Victor Svens-
son slutade trea.

– Väldigt roligt att så 
många av våra egna förare 
placerar sig så bra, sa en 
mycket nöjd tävlingsledare i 
Magnus Prim.

I klassen Mini fick han se 
sonen, Joakim Prim, köra 

in på en finfin andraplats. 
Henrik Karlsson också han 
från Bohus Racing sluta-
de fyra. På söndagen var det 
dags för de lite äldre förarna 
och Hampus Petersson tog 
hand om silverpengen. Det 
skulle dröja till den nästsis-
ta finalen innan hemmapu-
bliken kunde glädja sig åt en 
riktig fullträff. Oscar Virta-
nen blev alla goda framgång-
ar till trots den som lycka-
des allra bäst. I klassen Rotax 
Max var Oscar helt ohotad 
och vann båda finalerna.

Bra flyt
– Det är klart att hemmaba-
nan betyder en del, men jag 
har bra flyt just nu. Det var 
andra segern på fyra försök i 
år, konstaterade Oscar.

Kart Cup Väst är ett av 
målen i år. Det stora siktet 
är inställt på Sydsvenskan,  
SKCC, där Oscar tog en 
hedrande finalseger förra helgen. Extra imponerad blir 

man med tanke på att han gör 
sin första säsong i Rotax Max 
efter ett antal år i Yamahak-
lassen.

– Gokart handlar väldigt 
mycket om rutin och känsla, 
den kommer med åren, kon-
staterar Oscar.

Över 100 förare

Över 100 förare kom till start 
på Ale Ring i helgen.

– Förutsättningarna var de 
bästa tänkbara med uppehåll 
och torr väderlek, summerar 
Magnus Prim.

Snart presenteras också 
planerna på en ny motorba-
na i Bohus.

– Klubben har fått i upp-
drag att komma med förslag 
på en plats, vilket vi har gjort 
nu. För tillfället pågår samråd 
och diskussioner med grannar 
och berörda. Om allt faller väl 
ut behöver vi nog två år på oss 
att projektera och hitta en fi-
nansieringsplan. För att klara 
bullernivån har vi tänkt bygga 
en jättevall som är minst sju 
meter hög runt hela banan. Vi 
har gjort en bullerutredning 
som visar att då påverkas inte 
omgivningen negativt, säger 
Magnus Prim.
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I ett strålande solsken 
avgjordes Lerumsloppet. 
Det var ca 1000 deltagare 
i de olika klasserna.  Kri-
stoffer Rydén, 10 år, vann 
den 1 600 meter långa 
banan med fina tiden 6.03. 
Tvåa kom Felix Axelsson 
från Markbygdens OK 
med tiden 6.07.

I klassen Män 5 300 
meter var det Peter 
Johansson som vann. 

Peter fick en lucka efter 
cirka 400 meter som han 
sedan utökade till nästan 
en minut. Tiden blev 18.25 
och tvåan Lars Wingfors 
från Majornas friidrott 
sprang på 19.20.

I klassen F 12 sprang 
Emma Kuutti 3 300 
meter på tiden 14.58 och 
kom på en femte plats.
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Kristoffer och Peter från 
Tingbergs AIS segrade i Lerum

RÖDBO. Nödinge revanscherade 
sig snabbt efter förlusten mot 
FC Komarken.

Dessutom är NSK ett lag 
med rutinerade Marcello Stoj-
nic – och ett utan.

I lördags borta mot Rödbo 
var han med och då stod 
Nödinge åter som segrare.

Nödinge SK:s unga A-lag tog sin andra 
seger. Med välmeriterade Marcello 
Stojnic i startelvan växer laget.

– Vi får ett helt annat spel med 
honom i laget. Marcello är en feno-
menal anfallare som kan ta emot och 

hålla i bollen. Det gör att vi hinner fylla 
på med fler spelare i anfallet, bekräftar 
NSK-tränaren Stefan 
Szilagyi.

Med två mål, 1-
0 och 3-0, bidrog 
Marcello definitivt 
till bortatriumfen. 
Nödinge fick två psy-
kologiskt viktiga mål 
strax före pausvilan.

– Det var oerhört skönt för Rödbo 
överraskade oss och var betydligt bättre 
än vi trodde, säger Szilagyi.

NSK-tränaren gladde sig också åt 
målvakten Oscar Eriksson, 16 år, som 

gjorde en lyckad årsdebut i målet.
– Han håller nollan och mer kan jag 

inte begära, menar en 
mycket nöjd Shilagyi.

2-0-målet signera-
des Martin Johans-
son. Nödinge har nu 
två segrar och två för-
luster i årets seriespel. 
Det ser med andra 

ord ganska lovande ut för Vimmervis 
nya A-lagsgeneration som har spetsat 
sin uppställning med Raid Juma från 
Älvängens IK.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Med Marcello vinner Nödinge

FOTBOLL
Div 6 D Göteborg, lördag 2 maj
Rödbo – Nödinge 0-3 (0-2)

OSCAR VIRTANEN
Ålder: 17.
Bor: Göteborg.
Studerar: Öckerö seglargymnasium.
Började köra gokart: ”När jag var 
sex år”.
Om Bohus Racing Club: ”Har jag 
kört för i alla år utom två, då vi 
trodde att klubben skulle tvingas 
lägga ner. En suverän och mycket 

familjär stämning”.
Aktuell: Vann båda finalerna i klass 
Rotax Max i den andra deltävlingen 
av Kart Cup Väst.

Oscar Virtanen vann i överlägsen stil de båda finalheaten i klassen Rotax Max när andra deltävlingen i Kart Cup Väst avgjor-
des på Ale Ring.
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Allan Karlsson
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GO GUBBE

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Hampus Peterson, Bohus 
Racig, kom tvåa i klassen 
Yamaha som avgjordes på 
söndagen.

Lysande resultat när Kart Cup Väst avgjordes
– En seger och flera pall-
platser för Bohus Racing

www.klubben.se/alehf

Snart drar viSnart drar vi 
igång igen!igång igen!

Vi har lag i alla åldrarVi har lag i alla åldrar
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