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Balanserar på toppen
Han innehar titeln som svensk juniormästare i trial.

Nästa säsong går han upp en klass och tävlar om att bli svensk mästare.
Ale TK:s Anton Lorensson siktar stadigt mot prispallen.

För några veckor sedan 
blev du svensk juni-
ormästare i trial. Hur 
kändes det?
– Med tanke på att jag alltid 
drömt om att bli svensk 
mästare så känns det så klart 
jätteroligt att ha blivit juni-
ormästare. Sammanlagt har 
jag kört sex deltävlingar 
under säsongen och efter-
som jag ledde med mycket 
inför sista SM-tävlingen 
i Stockholm så var man 
inställd på att det kunde gå 
hela vägen.

Hur ofta tränar du?
– Det brukar bli tre till fyra 
dagar i veckan. 

Vad är det bästa med 
trial?
– Allting! Jag har alltid gillat 
motorcyklar och att köra 
trial är verkligen en utma-
ning. 

Vad krävs för att bli en 
duktig trialförare?
–Det är viktigt att ha bra 
kondition. Jag både springer 
och tränar på gym. Sedan 
ska man ha skoj och tycka 
om det man gör. Det är en 
stor del.

Har du fallit och slagit dig 
riktigt illa någon gång?
– På fjärde SM-tävlingen 
i år ramlade jag och fick 
motorcykeln i ansiktet så att 
jag svimmade av. Dessutom 
bröt jag ett ben i handen. 
Det är nog det värsta jag 
gjort, men jag körde faktiskt 
färdigt tävlingen och blev 
tvåa. Ambulanspersonalen sa 
nej, men jag körde ändå.

Vad blir nästa utmaning?
– Jag har valt att gå upp och 
köra stora SM nästa säsong, 
så det blir att träna och göra 
sitt bästa på tävlingarna. 

Redan nu tränar jag på en 
300 kubikare så det känns 
bra att gå upp en klass, även 
om det innebär en stor för-
ändring. 

Vilken placering skulle 
du vara nöjd med i ditt 
första stora SM?
– Jag är nöjd om jag 
kommer på en fjärdeplats. 
Nästa år kommer jag att 
träna mycket.

Du körde även lag-VM i 
Schweiz som gick i sep-
tember. Hur gick det där?
– Vi kom två i b-gruppen 
och det var vi nöjda med.
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Namn: Anton Lorensson
Ålder: 17
Bor: Alafors
Familj: Pappa Roger, mamma 
Catrine, två hundar och en katt
Intressen: Köra trial, spelar 
även lite fotboll ibland
Drömresmål: Träna trial i 
Spanien
Favoritfi lm: ”Falk-fi lmerna är 
bra”
Lyssnar helst på: Ny musik, 
”dunka dunka”
Kör: Beta 300 kubik
Drömplacering: ”Komma på 
pallen i ett världsmästerskap”
Förebild: Världsmästaren Toni 
Bou från Spanien 
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Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Funderar du 
på att sälja?
Det är mycket som ska förberedas inför försäljningen av 
en bostad och det kan gå snabbt när man väl hittar sin 
drömbostad. Vi vill därför erbjuda dig värdering och vår 
tjänst Startklar som gör dig just det – startklar och redo 

dig en krona!
 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Välplanerat i äldre skick!

Välkommen till denna välplanerade tvåa med centralt läge i Bohus. Ett bra tillfälle för dig 
som vill sätta din egen prägel på boendet. Utmärkta pendelmöjligheter med direkt närhet 
till pendeltåg/buss mot Gbg. Välkommen på visning! Vån. 2/3. 57 kvm. Avg. 2.410:- 

Pris: 395.000:- som utgångspris 
Visas: 6/11. Adress: Alkalievägen 1A 
Henrik Kjellberg  Mobil: 0727-316 360

Bohus


