
NOL. AleSvängen 2009 
kommer rallyföraren, 
Anders Kärnede, aldrig 
att glömma.

Han totalkvaddade 
sin nya Mitsubishi 
Lancer i första täv-
lingen.

Ett år senare fick 
han sin revansch – med 
samma bil – och klev 
överst på pallen som 
totalsegrare i Ale-
Svängen 2010.

Livet är inte alltid rättvist, 
men ibland vill det sig riktigt 
väl. Var det någon som på för-
hand förtjänade en framgång 
så var det Älvbygdens MK:s 
hemmaförare Anders Kärne-
de. Säg det som han inte har 
råkat ut för de senaste åren. 
Vid ett tillfälle stals till och 
med hans rallybil hemma i 
garaget och tro det eller ej, 
bilen återfanns aldrig.

I fjol valde Anders att byta 
till fyrhjulsdrift och övergav 
sin Volvo 240. Istället blev det  
en Mitsubishi Lancer Evo III. 
Tävlingsdebuten i nya bilen 
skedde självklart på hemmap-
lan i AleSvängen. En knapp 
kilometer från mål rullade 
Anders av vägen och total-
kvaddade bilen. Något han 
aldrig varit med om, trots 
över 120 starter.

Bittert
– Det var grymt bittert och 
visst var det nervöst att köra 
även i år. Man glömmer inte 
så lätt. Vi fick lägga ner en 
massa tid på att få ordning på 
bilen. Den var rejält kvaddad, 
men efter en och en halvmå-
nads reparationer och rikt-
ning så rullade bilen igen, be-
rättar Anders.

Sedan dess har det blivit sju 
tävlingar och i lördags var det 
återigen dags för AleSväng-
en, där fjolårets bittra minnen 
nu ersattes med motsatsen – 
total glädje.

– Ja, det var fantastiskt kul. 
Jag har vunnit någon klass ti-
digare, men det här var första 
totalsegern i en tävling, be-
rättar Anders.

Sättet han vann på sakna-

de naturligtvis inte dramatik 
det heller.

Inför sista sträckan ledde 
Henrik Persson, Kullings 
MS, ganska klart och Anders 
Kärnede hade inga tankar på 
att vinna tävlingen. Denna 
gång var dock fru Fortuna på 
Anders sida och det blev istäl-
let Henrik Persson som rulla-
de av Torpvägen. Den avåk-
ningen bäddade för en hem-
maseger.

Ingen fördel
– Det är kul att vinna hemma, 
men du har ingen större 
fördel av att känna till vägar-
na. Du kör efter kartläsarens 
noter. I sådana hastigheter 
måste du ha fullt förtroende 
för honom och inte lita på att 
du själv ska veta vart vägen tar 
vägen, berättar Anders.

Hur fort gick det i år?
– Jag skulle tro att vi var 

uppe i runt 180 km/h på 
någon sträcka.

Omställningen till fyr-
hjulsdrift har tagit tid att lära 
sig, men nu börjar han känna 
sig varm i kläderna.

– Jag kommer inte att köra 
i någon serie i år. Det blir en-
skilda tävlingar när jag har 
tid och råd. Det är inte gratis 
att köra rally, understryker 
Anders.

Fast det är ju helt klart 
billigare att hålla sig uppe på 
vägen och inte minst roligare!

Arrangören fick mycket 
beröm från deltagarna för 
fina vägar och god servi-

ce. Start och mål var denna 
gång förlagt till Tudorområ-
det, där också prisutdelning-
en ägde rum på lördagskväl-
len.
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Onsd 23 juni kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Hyppeln

Onsd 23 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – Viken

Torsd 24 juni kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Sollebrunn

Torsd 24 juni kl 19.00
Surte IP

Surte – Hålta

Torsd 24 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Hisingsbacka

Tisdag 29 juni kl 19.00
Jennylund

Bohus – Kalvsund

Tisdag 29 juni kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors dam – 
Romelanda
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FIA EUROPEAN RALLYCROSS CHAMPIONSHIP
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Välkommen till Sjövallen
Svenska Stenhus Arena

Division 3 nordvästra Götaland
Onsdag 23 juni kl 19

Ahlafors IF   vs   IF Viken
Matchvärd:

www.ahlaforsif.se

Anders sksköna revanschöna revansch
– Förra året totalkvaddad i 
år totalsegrare i AleSvängen

HÄNGER MED I SVÄNGEN

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Anders Kärnede total-
segrade i årets AleSvä-
gen och var naturligtvis 
mycket nöjd, liksom pappa 
Leif och tillfälliga kartläsa-
ren Stefan Larsson som er-
satte Martin Edlund.

Foto: Göran Thobiasson
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Anders Kärnede på specialsträcka 2 över Torp. I fjol total-
kvaddade han sin nya Mitsubishi en kilometer från mål. I år 
tog han sin första totalseger, då han vann AleSvägen 2010.


