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ALE. På lördag blir det 
full fart på grusvä-
garna i trakterna kring 
Alafors.

Älvbygdens MK ar-
rangerar Aleknixen.

– Alesvängen fast i 
mindre format, säger 
Leif Kärnede.

Aleknixen bjuder på två spe-
cialsträckor, som deltagarna 
ska avverka vid två tillfällen. 
72 förare är anmälda. I start-
fältet återfinns bland andra 
Leif Pettersson från Göte-

borgs MF med fyra SM-titlar 
i bagaget. Ytterligare en som 
kan slåss om totalsegern är 
Joakim Rydholm från Dals 
MK i en nybyggd Mitsub-
ishi. Vidare bör nämnas killar 
som Mattias Adielsson och 
Christoffer Bäck.

Fem hemmaåkare 
kommer till start. Anders 
Kärnede och Ulf Gro-
lander kör i den trimmade 
klassen. Cerry Olsson, 
Erik Wiklund och Harri 
Mourujärvi ställer upp i den 
otrimmade klassen. 

– Det finns också en klass 
för de äldre rallybilarna med 
åtta startande. Således kan 
det bli lite nostalgi med bilar 
som Volvo PV, Amazon, 
Opel Kadett GTE och så 
vidare, förklarar Leif Kär-
nede.

Rallyts högkvarter 
kommer att bli på Tudorom-
rådet i Nol. Tävlingen ingår 
i Mega Rally Cup.

FALKÖPING. Det kördes 
två SM-deltävlingar i sid-
vagnscross under Kristi him-
melsfärdshelgen. Den första 
avgjordes i Falköping på 
torsdagen och fyra ekipage 
från Älvbygden kom till start.

Philip Stenborg och 
Kristian Nilsson knep 
andraplatsen i bägge heaten 
och blev därmed totaltvåa i 
tävlingen. Arne Tilly och 
Robert Almthén blev total-
trea efter en fjärde plats i 
första heatet och en tredje-
plats i det andra.

Niclas och Marcus 
”Travis” Jonasson går från 
klarhet till klarhet och körde 

in på en sjätteplats i det första 
heatet. Tyvärr tvingades man 
bryta det andra på grund 
av en krånglande fot för 
Marcus.

Det fjärde ekipaget från 
ÄMK, Jonas Nilsson och 
Richard Söderberg, gjorde 
sin bästa tävling för året 
genom att komma in på en 
elfteplats i första och en 
hedrande sjunde plats i andra 
heatet.

På lördagen fortsatte täv-
landet i Nynäshamn, då med 
två ekipage från Älvbygden; 
Stenborg/Nilsson och Tilly/
Almthén. Stenborg/Nilsson 
åkte återigen in på en andra-

plats i bägge heaten bakom 
den omöjliga duon Henke 
S ö d e r k v i s t / ” To b b e ” 
Sylwan från Huskvarna.

Tilly/Almthén blev trea i 
första och femma i det andra 
heatet. Det räckte återigen 
till en tredjeplats i samman-
draget.

I den totala SM-ställ-
ningen ligger Stenborg/
Nilsson tvåa, Tilly/Almthén 
är trea. SM-deltävlingarna 
fortsätter nu i skånska Ski-
varp i augusti och avslutas 
med finalen i Älvängen den 
28 september.

JONAS ANDERSSON

I samarbete med

Hjälp till att sprida budskapet om vår 
jubileumsdag till Dina vänner!

SJÖVALLEN, ALAFORS
KL 1500

Underhållning av The Sympathy

KL 1600

Ahlafors Oldtimers – TV-laget

TV-laget leds av Patrick Ekwall

och i truppen ingår bland andra

Thomas Ravelli, Patrik Sjöberg och Robert Prytz.

Entré: 80 kronor, födda -97 och äldre

2000 – 0100 Dans i Furulundsparken till The Flashmen

Servering av öl och cider från Ahlafors Bryggerier

Entré: 100 kr | Ålder: 18 år

CLOVVE DELAR UT GLASS

TILL ALLA BARN KL 15-15.30

Du som nu är, eller har varit aktiv i Ahlafors IF 

tidigare, inbjuds till ett gulsvart 100-årskalas

i Furulundsparken, insläpp kl 18-19

OBS! Endast föranmälda släpps in
Anmälan sker på vår hemsida www.ahlaforsif.se

JUBILEUMSDAG
   LÖRDAG 1 JUNI

Philip Stenborg/Kristian Nilsson och Arne Tilly/Robert Almthén, båda från Älvbygdens MK, 
ligger tvåa respektive trea i SM-serien efter de två senaste tävlingarna som avgjordes i 
Falköping och Nynäshamn.

Rallyfest stundar i Ale
Nu på lördag arrangeras rallytävlingen Aleknixen i trakterna kring Alafors.
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