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Munkfors MC, Rallysektionen Tel. 0563-508 92 
Laggaråsvägen 15 web: www.munkforsmc.com 
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      Arrangerar… 

Ingår i RM för Historiska Rallybilar och HRC / KRC. 
 
Munkfors 2007-02-26 
 

Rallyklassiker till Munkfors 
 
Nu till helgen brakar det loss. Då invaderas Munkfors av Historiska Rallybilar. 
Riksmästerskapsserien för Historiska rallybilar kör sin andra deltävling i rallyt 
MunkforsRundan.  
Räkna med att få se en och annan ”hundkoja” och tvåtaktar-SAAB om du besöker 
Munkfors den 3 mars. Det blir massor av såna bilar och andra klassiska rariteter som 
Lasse Jönsson i en Porsche 911, Jårs Damberg i en Ford Anglia och Bertil Molander 
i en Ford Mustang, bara för att nämna några av rariteterna som kör för fullt på 
specialsträckorna. 
Tjejer i riksmästerskap 
Även tjejer som tävlar i rally, kör deltävling i Munkfors. Efter helgens drabbning i 
Kopparberg leder lite överraskande C-föraren Lena Sandelius från Göteborg i en 
VOC-preppad Volvo 940. Räkna med fight frän Östernärkingarna Mari och Lena 
Ekström. 
Het Karlsson 
Vad gäller totalsegern så finns det en het kandidat bland förarna i den fyrhjulsdrivna 
klassen. Jag tänker närmast på Bengt ”Abris” Abrahamsson, i en sprak ny Mitsubishi 
Lancer EVO IX. Han får närmast se upp med en tidigare Svensk Mästare i lilla grupp 
N, Lars-Ove ”Biffen” Olsson, som numera ”motions”-kör en Mazda 323 4WD. 
Mera vinter 
Hela januari kantades av leriga vägar med tjällossningslika förhållanden i Munkfors. 
Men efter beslutet om att flytta tävlingen till mars kom kylan, och vi kan i dagsläget 
leverera stenhårda frusna vägar och mellan 20-40 cm snö som ger en fin inramning 
runt sträckorna. Mer snö faller just nu och mer är i antågande i under veckan enligt 
prognoserna från SMHI.  
 
********************************************************************************************************* 
Munkfors Motorclub hälsar media, publik och rallyfolket hjärtligt välkomna till en fartfylld 
lördag i rallyts tecken i Munkfors den 3 mars. 
 
För tillresta media finns kuvert med karta program, press och fototips att hämta ut mot 
uppvisande av giltig press/media-legitimation. Detta kuvert finner du i tävlingssekretariatet 
vid Munkfors Förenings & Konferenscenter från 07:00 tävlingsdagen.  
 
Med rallyhälsningar 
Anders Ekström 
Presschef MunkforsRundan. 
Tel: 070-95 88 691,   anders@ekasfoto.com 


