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ÄLVÄNGEN. Folkligt och 
fartfyllt.

Folkracet på Paradis-
banan blev som vanligt 
en fullträff för både 
publik och arrangör.

– Vi hade vädrets 
makter på vår sida. 
Regnet kom precis 
efter sista finalen, 
jublade en nöjd täv-
lingsledare i Pia Win-
berg.

Älvbygdens MK hade sin 
årliga folkracetävling i lör-
dags. Drygt 80 förare kom till 
start i sensommarsolen. Här 
fanns såväl debutanter som 

veteraner, killar som tjejer, 
damer som herrar. Här fanns 
de som rullade i första kurvan 
och de som körde full gas från 
start till mål. Giftigast av dem 
alla var hemmaföraren Roger 
Larsson som till sist vann se-
niorernas A-final i sin klas-
siska bubbla. Tvåa i samma 
final blev Mikael Larsson 
från Alingsås MK. Även Kim 
Wilhelmsson från Älvbyg-
dens MK gjorde bra ifrån sig 
och slutade fyra i A-finalen. 
Damerna tävlade i veteran-
klassen, där hemmaföraren 
Julia Carlsson segrade före 
Bosse Åström. Bland junio-
rerna skördade hemmaklub-

ben också framgångar. Felix 
Lundell slutade tvåa i A-fi-
nalen. Han skuggade seg-
rande Rikard Berndtsson, 
Tjörns MF.

– Det blev en bra tävling 
med mycket publik under 
hela dagen. Jag har inte hört 
någon siffra än, men det var 
många och det är vi väldigt 
glada för, mös Pia Winberg 
dagen efter tävlingen.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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CUP SJÖVALLEN
Lördag-Söndag 11-12 augusti
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Roger Larsson, Älvbygdens MK, visade mästartakter när årets folkracetävling avgjordes på 
en välbesökt Paradisbana i Älvängen. Roger Larsson segrade i A-finalen.

Julia Carlsson (73), ÄMK, vann veteran-Julia Carlsson (73), ÄMK, vann veteran-
klassen. Här passerar hon klubbkompisen klassen. Här passerar hon klubbkompisen 
Jill Eriksson (75) som tog en sväng ut i det Jill Eriksson (75) som tog en sväng ut i det 
gröna.gröna.

Junior kan också köra folkrace. Hemmaföra-Junior kan också köra folkrace. Hemmaföra-
ren Oscar Wiklund fick sig en vända i junior-ren Oscar Wiklund fick sig en vända i junior-
heatet när Anton Mäsak, Stenungsunds MS heatet när Anton Mäsak, Stenungsunds MS 
och klubbkompisen Felix Lundell passerade.och klubbkompisen Felix Lundell passerade.

Johan Klasson, ÄMK, fick sig en rejäl flygtur i kampen med Tim Swahn, Alingsås MK, och 
Mikael Hägg, Fjärås MK.

Inte överens om vägen? Vesa Olilla, ÄMK, tar inte samma väg som Lasse Gustavsson från 
Mölnlycke. Jo, samma väg, men åt olika håll. Så kan det bli i folkrace…

Ett riktigt ÄMK-heat med 
Björn Olofsson i täten före 
Rickard Klasson, Ronny An-
dreasson och Henrik Klass-
son.

Framgångsrikt folkrace för ÄMK
– Roger Larsson vann tyngsta klassen

Tor 9 aug kl 19.00
Sjövallen

Ahlafors – 
Stenungsund

Lör 11 aug kl 15.00
Forsvallen

SBTK dam – Trollh. FK

Mån 13 aug kl 19.00
Gläntevi

Alvhem – 
Stora Mellby

Tis 14 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda – 
Lödöse/Nygård

FOTBOLL I ALE


