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Erbjudandet gäller tom den 30 maj 2012. *Gäller endast manuell växellåda. **Gäller lån av en Kia cee’d under två valfria veckor i Sverige under juni-augusti 2012. Försäkring ingår, men vinnaren står för självrisk vid eventuell skada. Priset innefattar bränslepengar från Statoil för 2.000 kr samt hotellövernattningar på 
Scandic för 7.000 kr. Bränsle utöver vinsten, biltullar, parkeringsavgifter/böter samt vinstskatt får vinnaren stå för. Bilen hämtas hos din närmaste Kia-återförsäljare. Den 7-åriga nybilsgarantin är Sveriges längsta fabriksgaranti och gäller för bilar i privat bruk samt tjänste- och förmånsbilar. Garantin följer bilen och upphör 
7 år efter första registreringsdatum eller efter 15.000 körda mil, det som först uppnås. För att nybilsgarantin ska gälla måste all service utföras av auktoriserade Kia-verkstäder under hela garantitiden. I annat fall gäller 3 års nybilsgaranti med obegränsad körsträcka, förutsatt att service utförts fackmannamässigt enligt Kias 
serviceprogram. Bränsleförbrukning blandad körning 4,1 – 6,1 l/100 km. CO2-utsläpp 109 – 145 g/km. Testerna är gjorda enligt EU-körcykel och miljöklass Euro 5. Bilen på bilden kan vara extrautrustad. Lokala prisavvikelser kan förekomma. Med reservation för eventuella tryckfel. 
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Bränsledeklaration 8,5l/100 km. CO2-utsläpp 224g/km. Finansiering enl Mitsubishi Motors Finans: Rörlig ränta per 2012-02-01 6,50%. Avbet. 36 mån, kontant 30%, restvärde 45%, effektiv ränta 7,03% Samtliga priser är cirkapriser. Bilen på bilden är extrautrustad. *Förmånsvärde enl Skatteverket med 50% marginalskatt.
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SÅLANDA. I svindlande 
hastigheter, men med 
full kontroll.

Lördagen bjöd på en 
fartfest utöver det van-
liga.

Mycket publik kom 
för att se när den 
svenska rallyeliten drog 
in i de norra delarna av 
kommunen.

Det är inte varje dag som 
Sveriges bästa rallyförare 
visar upp sig i Ale. Av den 
anledningen var intresset 
stort när ÄMK stod som värd 
för två specialsträckor när 
den fjärde SM-deltävlingen 
avgjordes i helgen.

– Det är naturligtvis en 
stor ära, samtidigt som det 
ligger många arbetstimmar 
bakom ett sådant här arrang-
emang. Med facit i hand är 
vi väldigt nöjda med hur 
lördagens gestaltade sig och 
vägarna höll för samtliga 
deltagare, drygt 130 förare, 
säger Leif Kärnede som 
agerade sträckchef vid Hol-
mevattnet.

Den andra specialsträckan 
gick på grusvägen vid 
Sålanda, Billingsdal och bort 
mot Anten. På detta avsnitt 
fanns merparten av publiken.

– Man vet inte när det 
bjuds på en liknande rallyfest 

nästa gång i Ale.
Segrade bland elitförarna 

gjorde Pontus Tidemand i 
sin Skoda. Pontus tävlar för 
SMK Eda.

– Det är en ung, lovande 
förare som kommer att höra 
talas om sig i större sam-
manhang vad det lider. Var 
så säkra, säger Leif Kärnede.

Leifs son, Anders Kär-
nede och dennes kartläsare 
Marcus Börjesson, vann 
Mega Rallycup. Ett annat 
lokalt ekipage var Cerry 
Olsson/Tommy Anders-
son som blev fyra i E-cupen.

Körde så att gruset yrde

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se

Mycket publik kom för att bevittna rallyfesten som drog in i norra Ale i lördags.

Pontus Tidemand, SMK Eda, var snabbast av alla i sin Skoda.

Mattias Adielsson och kartläsaren Christoffer Bäck flyger 
fram på grusvägen i närheten av Sålanda.

Gasen i botten! Mats Thorszelius/Tomas Thorszelius från 
SMK Uppsala gjorde sitt yttersta, men hade inget med tät-
striden att göra.

Ring och boka Din tid! Terapeut Arto. 
   

Behandling 350:- 

Tel. 031-98 11 99 • 070-777 36 68
bohusmassage.se • Alkaliev 5c, Bohus

Välkommen!

Ge bort ett 

presentkort!

Friskvårdspengen gäller här!

AJ-ONT!
SMÄRTBEHANDLING

RYGG • NACKE • HÖFT • ARM • MM

FÖRETAGSBESÖK
MASSAGE • AKUPUNKTUR • FYSIOTERAPI

– Svenska rallyeliten drog in i Ale– Svenska rallyeliten drog in i Ale
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