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ÄMK:s Roger Larsson tog ledningen i B-finalen, men lyckades inte försvara positionen utan slutade till sist nia i sammandraget. Med det blev han trots allt bäste hemmaförare bortsett Jill 
Eriksson som vann damklassen. Folkracetävlingen på Paradisbanan i Älvängen blev en ny stor publik framgång.

ÄLVÄNGEN. Folkrace-
tävlingen på Paradisba-
nan i Älvängen blev en 
publiksuccé.

800 personer kunde 
se arrangörsklubbens 
Jill Eriksson vinna 
totalsegern i damklas-
sen.

Älvbygdens MK app-
låderades således både 
för en sportslig och 
publik framgång.

Förra året återuppstod Fol-
kracesporten på Paradisba-
nan i Älvängen. Det var då 
den första tävlingen sedan 
1996. Resultatet blev en full-

träff och över 1000 personer 
gästade motoreventet. Det 
var därför inget svårt beslut 
att fatta när folkrace 2010 
stod på dagordningen.

– Vi har bestämt oss för 
att arrangera en bra tävling 
varje år. Kul att det återigen 
blev en folkfest. Vi noterade 
800 personer – och även om 
vi alltid kan önska oss mer – 
så var det en bra siffra, säger 
Hasse Larsson, teknisk chef 
för Älvbygdens MK.

Tävlingen förlöpte utan 
allvarliga incidenter och 
redan innan klockan slagit tre 
hade sista starten gått.

– Vi genomför hela täv-
lingen på under fem timmar, 

vilket tävlingskontrollanten 
var imponerad över. Tempot 
var högt och några längre av-
brott förekom inte. Det tror 
jag framför allt att publiken 
uppskattar, säger Hassa Lars-
son.

Arrangören fick som sagt 
höga betyg och fint omdöme 
av tävlingskontrollanten.

– Ja, särskilt betonade han 
att vår prisceremoni höll hög 
klass. Via lokala sponsorer 
kunde vi dela ut priser till 
samtliga heatsegrare och det 
var väldigt uppskattat, säger 
Hasse Larsson.

Trollhättans Fredrik 
Lindström vann herrklassen 
och i damklassen körde hem-
maföraren Jill Eriksson hem 
guldet. Folkracetävlingen i 
Älvängen ingår i Västkustcu-
pen och är den femte av sex 
deltävlingar. Inför det sjätte 
och sista racet har Jill Eriks-
son chansen att köra hem to-
talsegern i cupen.

82 förare kom till start i 
årets folkrace som i folkmun 
helt felaktigt beskrivs som en 
rallycrosstävling.

– Det finns väsentliga 
skillnader mellan rallycross 
och folkrace. Rallycross har 
snabbare och dyrare bilar. 
Efter ett folkrace måste fö-
rarna sälja sin bil om någon 
gör anspråk på den. I rally-
cross är inga bilar till salu.

Ronny Andreasson och Kim Wilhemsson, båda från hemma-
klubben ÄMK, i en av många tuffa dueller.Eric Klasson, ÄMK, vann C-finalen efter mycket tuff körning.
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Totalsegrare. Jill Eriksson, ÄMK, och Fredrik Lindström, SMK Trollhättan, totalsegrade i 
dam- respektive herrklassen i lördagens rallycrosstävling.

Mattias Jonsson besökte 
folkracetävlingen i Älvängen 
med 1-åriga Molly.

Jill försvarade ÄMK:s färgerJill försvarade ÄMK:s färger
– Ännu en lyckad 
Folkracetävling i Älvängen


