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ÖVER

100
KLUBBAR
I SVERIGE!träna utan bindningstid!

✔ GYM & KONDITION
✔ CYKEL & GRUPPTRÄNING 
✔ FRIA VIKTER 
✔ PERSONLIG TRÄNING 
✔ FÖRETAGSFRISKVÅRD 
✔ UNGDOMSKORT 
✔ SENIORKLUBB 
✔ KIDZCLUB & BARNDANS 
✔ SOL & RELAX

VälkomNa att träna med oss på 1500 toppfräscha kvm på Handelsplats Älvängen

199KR / MÅN

GYMKORT FRÅN

Du fyllde nyligen 70, men 
är fortfarande aktiv endu-
roförare. Hur länge tänker 
du hålla på?
– Det återstår att se, så länge 
kroppen hänger med och jag 
tycker det är roligt så fortsätter 
jag. Jag tar ett år i taget.

Hur kom det sig att du bör-
jade köra motorcykel?
– Vi var ett gäng grabbar här 
i Alafors som tyckte det var 
roligt med motorcyklar och vi 
hängde en del på crossbanan i 
Älvängen när vi växte upp. Jag 
skaffade motorcykel tidigt som 
jag körde med i skogen. När 

jag fyllde 18 år så slutade jag. 
Det blev till att man körde bil 
istället.

Vad var det som gjorde att 
du återupptog körandet?
– När jag flyttade tillbaka hit 
till Lunnavägen så var det någ-
ra kompisar som körde. Suget 
hade jag väl egentligen haft 
hela tiden, men samtidigt är 
det en kostbar hobby.

Tävlar du också?
– Ja, några tävlingar blir det 
allt. Vi brukar vara ett gäng 
som kör Ränneslättsloppet, 
Stångebro samt Gotland där vi 
har varit över 30 gånger. Snart 
är det dags igen.

Vad är det som driver dig 
till att fortsätta?
– Det är en speciell gemen-
skap. Sedan är det väldigt ro-
ligt att köra när terrängen är 

torr och fin. Det är inte lika 
roligt när det är blött och elän-
digt.

Blir det många timmar i 
garaget?
– Varje gång man har åkt så 
blir det någon timme när ho-
jen ska tvättas och göras i ord-
ning. Sedan har man lagt ett 
antal timmar under årens lopp 
på service.

Vilken är den viktigaste 
frågan i valrörelsen?
– Att få bort den extra skatten 
som är på pensionen. Det är 
den fråga som jag rent spon-
tant kommer att tänka på.

JONAS ANDERSSON

Enduro-Stig
kör vidare
Vid 18 års ålder slutade Stig Bengtsson att köra enduro.
När han fyllde 40 var det dags att återuppta karriären.

30 år senare är han still going strong.

STIG BENGTSSON

Ålder: 70. 

Bor: Alafors.

Intressen: Enduro och hem-

masnickeri.
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