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ÄLVÄNGEN. Strålande 
sol och mycket publik.

Inramningen på Para-
disbanan var den bästa 
tänkbara när Älvbyg-
dens MK bjöd in till 
folkracetävling i lördags 
eftermiddag.

Åskådarna fi ck upple-
va många raffl ande heat 
innehållande en hel del 
dramatik.

Temperaturen visade 30 
grader och förväntningarna 
var också högt uppskruvade 
inför den fristående folkra-
cetävling som Älvbygdens 
MK stod som värd för. När-
mare 450 personer kantade 
Paradisbanan denna ljuvliga 
augustilördag.

– Vi är jättenöjda och ar-
rangemanget gick klander-

fritt. En och annan rullning 
blev det, men det hör spor-
ten till, förklarar ÄMK:s Ce-
cilia Larsson.

Hon var en av 52 förare 
som kom till start. Cecilia 
såg till att köra hem segern 
i klassen dam/veteran före 
klubbkompisen Per Sven-
rot.

Juniorklassen vanns av 
Kevin Eriksson, SMK 
Trollhättan. Bästa hemmafö-
rare var Josefi n Wiklund, 
som placerade sig på femte 
plats.

I seniorklassen, som lock-
ade klart fl est deltagare, gick 
guldet till Morgan Borg, 
Varberg, följd av Göran 
Svenningson, Vänersborg. 
Bronset kneps av ÄMK:s 
Tobias Svenrot. Vidare 
konstaterades en femteplats 
för Jonas Wiklund i B-fi -
nalen, Andreas Ringgren vann D-fi nalen och placera-

de sig som femma i C-klas-
sen. Sist men inte minst no-
terade vi en tredjeplats för 
Björn Jidlund i D-fi nalen.

– I vanliga fall brukar 
startskottet gå klockan tio på 
förmiddagen, men nu hade 
vi bytt tid och körde igång 
först klockan två på efter-
middagen. Det visade sig bli 
ett lyckat drag, säger Cecilia 
Larsson.

Nästa tävling på Paradis-
banan äger rum lördagen 
den 16 augusti och då står 
cross på programmet.
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– Tobias Svenrot knep 
bronset i seniorklassen

Soldränkt folkracetävling i Älvängen

Vesa Olila, Bohus Racing, tar en genväg och smiter förbi Joakim 
Stenström, Vänersborgs MK.

Urban Eriksson tas om hand av banpersonalen efter att ha 
rullat av banan.

Kim Wilhelmsson från ÄMK kommer först in i kurvan.

 Urban Eriksson från Vänersborgs MK rullade två varv, fick bryta men klarade sig oskadd. 

 En och annan kollision blev det. Här är det Sten Persson, 
 Alingsås MK, som kör in i sidan på Johan Fondén, 
 SMK Trollhättan. 

Starten har just gått i ett av 
många heat i lördagens folkra-
cetävling på Paradisbanan som 
lockade 52 deltagare.


