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ÄLVÄNGEN. Kalle Ols-
son bor i Lindome, men 
tävlar för Älvbygdens 
MK.

Den här säsongen tog 
han dubbla guld – vann 
SM för både juniorer 
och seniorer.

– Nästa år är siktet 
inställt på Europamäs-
terskapet, förklarar 
Kalle.

Kalle Olsson, 18, vara bara 
fyra år när han satt upp på 
hojen första gången.

– Min pappa köpte en 
cross till mig och på den 
vägen är det. Till en början 
var det inte så allvarligt, men 
allt eftersom åren gick så blev 
det mer och mer träning, 
säger Kalle.

Han säger sig själv vara en 
blandning mellan talang och 
träningsprodukt.

– Jag har inte haft det lätt 
hela tiden utan har tränat 
oerhört mycket för att 
komma upp i den nivå där jag 
befinner mig nu.

Som tolvåring bestämde 
sig Kalle Olsson för att satsa 
helhjärtat på motocross. 
Tidigare hade han även 
spelat fotboll och ishockey.

– 2009 vann jag USM 
och året därpå gick jag upp 
en klass och började köra 
250-kubik. Jag blev trea på 
JSM och utsedd till ”Årets 
rookie”, berättar Kalle.

Framgångarna fortsatte 
även 2011 då han blev tvåa 

på JSM och sexa bland senio-
rerna. Den gångna säsongen 
överträffade dock allt annat 
då han körde hem dubbla 
guld – JSM och seniorernas 
SM. Med det blev Kalle den 
förste att vinna båda mäster-
skapen under ett och samma 
år.

– Det har varit ett fantas-
tiskt år och utöver SM fick 
jag också vara med i Lag-VM 
där vi körde in som tolva. 
Det visade sig vara Sveriges 
bästa placering på tio år.

Vad gör dig till Sveriges 
bästa motocrossförare?

– Jag är nog ganska kom-
plett som förare. Det hand-
lar inte så mycket om styrka 
utan snarare kondition och 
teknik.

Varför ÄMK när du är 
bosatt i Lindome?

– Jag hade varit runt på 
en del olika klubbar innan 
jag fastnade för ÄMK för ett 
antal år sedan. Jag trivs jät-
tebra i klubben och älskar 
att köra på Paradisbanan. Nu 
blir det inte så mycket trä-
ning i Älvängen eftersom jag 
studerar i Tibro.

Studerar i Tibro, till vad 
då?

– Jag ska bli byggare, så 
jag kombinerar mina studier 
med motocrossträning.

Vad har du för målsätt-
ning med 2013?

– Givetvis ska jag försöka 
försvara mitt SM-guld. Dock 
kommer jag inte att köra i 
juniorklassen. Nästa år blir 
det istället EM för min del. 
Jag kommer att tävla för ett 
italienskt team, vilket ska bli 
väldigt roligt. Det är åtta del-
tävlingar totalt och förhopp-
ningsvis krockar det inte allt-
för mycket med SM.

Hur kommer du att fira 
jul?

– Det blir i lugn och ro 
tillsammans med familjen.

Vad kan du inte vara 

utan på jul?
– Tomtegröten!
Vad önskar du dig i jul-

klapp?
– Det har jag inte hunnit 

fundera så mycket på, inget 
speciellt som jag kan komma 
på.

Om lokaltidningen får 
gissa så är det ett nytt SM-
guld och en tio-i-topp-place-
ring på EM.

VARJE FREDAG 17-20

Våra öppettider:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till 22.00

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00

Extraöppet i samband 
med BanaVäg 

i Väst-invigningen 

9 december 11.00-17.00

Huvudsponsorer www.laget.se/nodingesk

Välkomna!
MATCHSPONSOR

Ale Torg

VECKANS MATCHER 
Söndag 9 dec – Ale Gymnasium
11:50 F02 Nödinge – KF Velebit
12:40 F00 Nödinge – 415 Östra Göteborg
13:30 P98 Nödinge – HK Drott Halmstad
14:30 Djun Nödinge – IK Baltichov
15:45 Hdiv6 Nödinge – Frillesås FF

BANDYFEST

VS.

SKARPE NORD

IFK Kungälv

ONSDAG 5 DECEMBER 19:00

Hammarby

BEFORE BANDY

FRÅN 16:00

Dubbel svensk mästare tar sikte på EM
– ÄMK:s Kalle Olsson kör mot nya framgångar 

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Kalle Olsson, bosatt i Lindome men tävlandes för Älvbyg-
dens MK, svarade för en magnifi k prestation den gångna 
säsongen då han vann SM-guld i motocross både för juniorer 
och seniorer.

Kalle Olsson, Älvbygdens MK.

Bultgatan 42  
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

9/12 Lussehoppet
för ridskolans minsta 
elever Start kl. 14.00 
därefter Luciafirande.

Under jullovet har
vi en temavecka 

kvällstid med olika 
uppvisningar, clinics 
med mera. Program 

kommer senare.

WWW.AJRK.SE 
ELLER 031-982500

MAIL AJRK@TELIA.COM

Varmt välkomna!

Det finns lediga platser
att vara med på lektion. 

Ring och boka!
Ale-Jennylunds RK är en ridskola
för alla med hästen i centrum!
Vi har engagerade, utbildade

ridlärare med många års erfarenhet.

DET HÄNDER
PÅ JENNYLUND

Hösten 2012

JULKONSERT MED ALE LUCIA
ONSDAGEN DEN 12 DECEMBER 

KL 19.00 I SURTE KYRKA

TORSDAGEN DEN 13 DECEMBER 
KL 19.00 I STARRKÄRRS KYRKA

Lucian och hennes tärnor får sällskap av tidigare lucior 
och tärnor samt körmedlemmar från Ale och Kungälv.


