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ÄLVÄNGEN. Älvbygdens 
MK har startat upp sin 
trialsektion.

Verksamheten är 
igång sedan en tid till-
baka.

– Vi vill att traktens 
ungdomar ska kunna 
åka på hemmaplan, sä-
ger Glenn Svensson, en 
av initiativtagarna.

Tisdag, torsdag och lördag 
är träningsdagarna som gäl-
ler för trialförarna i ÄMK. 
Tanken är att fl er ungdomar 
ska få upp ögonen för sporten 
samtidigt som klubben hopp-
as kunna väcka liv i tidigare 
verksamma förare.

– Se oss inte som någon 
konkurrent till Ale Trial-
klubb. Vi kommer att ha ett 
samarbete med dem. Tanken 
som vi har är att det ska vara 
nära och bra för de ungdomar 
som vill åka trial och som bor 
i Älvängen med omnejd, sä-
ger Glenn Svensson.

Ett av framtidslöftena i 
ÄMK:s trialsektion är Emil 
Svensson, som älskar mo-
torsport i allmänhet och tri-
al i synnerhet. Nyligen fi ck 
han träffa sin idol, Eddie 
Karlsson från Kungsbacka, 
som i fjol vann EM och som 
tidigare även blivit Nordisk 
mästare.

– Han är grym, förklarar 
Emil.

– Jag har sett honom på tv, 
men aldrig live. Målsättning-
en är att en gång bli lika bra 
som Eddie.

Eddie Karlssons fram-

gångar påverkar naturligtvis 
intresset för trial i positiv 
riktning. Själv har han siktet 
inställt på årets VM-cirkus.

– Jag ska köra alla VM-del-
tävlingar i år, totalt tio styck-
en. Jag hoppas kunna knipa 
en topp tio-placering i sam-
mandraget. Givetvis kommer 
jag att tävla på SM också, sä-
ger Eddie.

Vad är din styrka som 
trialförare?

– Svårt att svara på, men 
det är nog det faktum att jag 
alltid har lekt med cykeln och 
på så sätt lärt mig en egen tek-
nik. Jag gillar tuffa sektioner.

Vad har du för råd att ge 
till Emil och andra ungdo-
mar som vill nå framgång 
på hojen?

– Ha kul! Det är det abso-
lut viktigaste, avslutar Eddie 
Karlsson.

JONAS ANDERSSON

– Nu körs det trial i ÄMK igen

Europamästare
som inspirerar
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Bultgatan 42 
Rollsbo industriområde

Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

Kilanda Säteri
0303-744 002 / 0707-41 66 65

info@borgstromslantbrukstjanst.se
www.borgstromslantbrukstjanst.se

Hör av er för  

kostnadsfri offert!

Får, häst, nöt, höns. Tråd, stolpar, 
nät och allt inom tillbehör.

Nu är våren här! 
Vi har stängslet 

ni behöver!

FIAT 500 
NU FRÅN

112.900:-
ORD. PRIS 148.900:-

FIAT PANDA 
NU FRÅN 

89.900:-
ORD. PRIS 117.400:-

HISINGS KÄRRA  
ORREKULLA INDUSTRIGATA 18
(UNDER ANGEREDSBRON, AVFART 81) 
Tel: 031-790 05 26, 031-790 05 27
08.00-18.00. Lör: 11.00-15.00

SUPERPRISER! 
Välkommen in 
för provkörning

 Eddie Karlsson vet hur man   
 hanterar en trialmotorcykel  
 på bästa sätt. 

Masters.
Nu 169 900 kr. 
O

Bränsleförbrukning blandad körning 4,9 l/100 km. CO
2
-utsläpp 114 g/km.  *Volkswagen Billån 36 mån, 30% kontant, 50% restskuld, rörlig 

ränta baserad på STIBOR 90 (eff. ränta 4,61%). **Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Passat Alltrack 

inkl. Premiumpaket.
 Nu 289 000 kr.
O

Bränsleförbrukning blandad körning 5,9 – 8,5 liter/100 km. CO2-utsläpp 155–199 g/km. Alltrack fi nns med motoralternativen TSI 211 och TDI 177. Volkswagen 
Leasing fr 1 990 kr exkl moms 36 mån, 30% särskild leasingavgift, 50% restvärde, rörlig ränta baserad på STIBOR 90. *Förmånsvärde är beräknat exkl 
bränsle och redovisad netto per månad vid 50% marginalskatt. ** Volkswagen Serviceavtal 36 mån eller 4 500 mil. Bilen på bilden är extrautrustad.

KÖP TILL 

VÄRMARE OCH 

DRAGPAKET 
FÖR 1  KR.

Möte med idolen. Emil Svensson från ÄMK tillsammans med Europamästaren i trial, Eddie Karls-
son från Kungsbacka.


