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ÄLVÄNGEN. Årets fol-
kracetävling på Para-
disbanan i Älvängen 
blev en fullträff för 
Nathalie Wilhelmsson, 
18.

Älvbygdens mo-
tordrottning körde hem 
dam- och veteranklas-
sen i sin Volvo.

Rickard Svennings-
son, Vänerborgs MK, 
stod som totalsegrare i 
seniorklassen.

Årets enda folkracetävling 
avgjordes på Paradisbanan i 
lördags. Det blev en tävlings-
mässig framgång, men både 
publik och antalet deltagare 
var fler i fjol.

– Tidigare har arrange-
manget legat i augusti, nu tes-
tade vi i juni och det föll inte 
så väl ut. Det var 20 deltagare 
mindre än förra året, säger 
ÄMK:s Kim Wilhelmsson.

Folkracet i Älvängen är en 
av sju deltävlingar i Västkust-
cupen. I år utgjorde dramat 
på Paradisbanan den tredje 
deltävlingen och efter fyra 
timmars tävlande stod Rick-

ard Svenningsson, Väners-
borgs MK, som totalsegrare 
i sin Volvo. För hemmapu-
bliken var det roligare att 
följa dam- och veteranklas-
sen där arrangörsklubbens 
egen drottning Nathalie Wil-
helmsson körde hem pokalen. 
Bronset i både seniorklas-
sen och damklassen gick till 
hemmaförare, Roger Lars-
son och Jill Eriksson, båda 
representanter för ÄMK.

– Alltid roligt med fram-
gångar för klubben och vad 
jag har hört så tyckte publiken 
att det var spännande heat 
med mycket kamp. Det är ett 
gott betyg. Att vi inte lycka-
des locka lika mycket publik 
som tidigare tror jag beror på 
tidpunkten. Förra helgen var 
det Skenefestivalen och det är 
en stor tävling. Det är alltid 
svårt att ligga så tätt efter, 
menar Kim Wilhelmsson.

Totalt betalade 263 perso-
ner entré, vilket var knappt 
100 färre än i augusti 2012.

– Ungdomar under 15 år 
går in gratis och vi uppskat-
tar den totala publiksiffran till 
500 personer. Det är inte så 
illa, trots allt.

Det var som vanligt fart-
fyllda heat som bjöd på stor-
slagen underhållning för 
motorsjälar. I ett moment 
fick två bilar rull samtidigt, 
det var juniorförarna Estelle 
Rosendahl, Bohus Racing, 
och Lucas Karlsson Hälle-
vadsholms MK. En av förarna 
fick föras till Kungälvs sjuk-
hus då denne kände sig yr.

– Det var en försiktighets-
åtgärd och enligt vad vi har 
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Nathalie vann folkracet

Jens Svensson, Bohus 
Racing, hade en annorlunda 
kurvtagningsteknik...

...men det blev rätt till slut...

Nathalie Wilhelmsson skördade stora framgångar på hemmabanan i Älvängen. Det blev seger 
i folkracets dam- och veteranklass.

Nathalie Wilhelmsson fi ck kämpa för att behålla positionen Nathalie Wilhelmsson fi ck kämpa för att behålla positionen 
i täten.i täten.

hört är allt bra idag, berättar 
Kim Wilhelmsson.

Juniorklassen vanns av 
Linus Granlund, Vara MK, 
med hemmaföraren Oscar 
Wiklund, ÄMK, på tredje 
plats.
Fler bilder från folkracet hittar du på 
alekuriren.se
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GRATTIS
ÄLVÄNGEN!
DEN 1 OKTOBER ÖPPNAR VI 1500 TOPPFRÄSCHA KVM
PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN!
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ALLA AKTIVITETER 249 KR 12 MÅN AG
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I DIG SJÄLV!

Juniorförarna Estelle Rosendahl, Bohus Ra-Juniorförarna Estelle Rosendahl, Bohus Ra-
cing, och Lucas Karlsson Hällevadsholm fi ck cing, och Lucas Karlsson Hällevadsholm fi ck 
rull samtidigt...rull samtidigt... ...men landade till sist rätt....men landade till sist rätt.


