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      Arrangerar… 

Ingår i RM för Historiska Rallybilar och HRC / KRC. 
 
Munkfors 2007-03-04 
 

”Biffen” åter vinnare. 
Det var tjugo år sen sist, men i MunkforsRundan fick Lars-Ove ”Biffen” Olsson åter 
höja totalsegerbucklan i skyn. MunkforsRundan blev tack vare mildvädret en mycket 
svårkörd tävling, och endast 52 deltagare av de 82 startande nådde slutmålet i 
Munkfors. 
 
Calle Ward var tävlingens utropstecken, då han efter två sträckor ledde rallyt totalt, men på 
specialsträcka tre sinkades han av närkontakt med en sten. 
- Vi fick punktering, fick stanna och byta hjul, berättar Calle. 
Trots hjulbytet blev det ändå en andraplats totalt och fina träningsmil för Calle inför SM om 
två veckor. För Biffen funkade däremot allt och den fyrhjulsdrivna Mazdan tog honom till 
totalseger i MunkforsRundan efter ett problemfritt lopp. 
-Jag hade rätt taktik med däck, sparade de nya till sista långa rundan, det här var ”Görsköj”, 
menade ”Biffen” efter racet. 
Uppsäll kvickast 
Snabbast av alla i RM-startfältet för Historiska Rallybilar var inte oväntat Erik Uppsäll, 
Skepptuna, som vann klassen med över minuten tillgodo på märkeskollegan Mats Petterson, 
Gävle.   
-Det funka bra, inga incidenter, men det var nog det svåraste rally jag kört, menade Uppsäll. 
En annan som inte tog det fullt så lugnt, var Kenneth Waltersson, Anderstorp. Men trots en 
rullning på tredje specialsträckan tog han hem segern i ”Cortina-klassen” klass 3. 
- Den blev lite lätt skrynklig, det var en snabbrullning, vi tappade nog bara fem sekunder, 
rannsakar sig Kenneth efter tävlingen. 
Oscarsson skrällde 
Sensationell trea i rallyt, med Volvo Original-940 som tävlingsredskap, var Tomas Oscarsson, 
MK Ratten. Trots krånglande växellåda grejade han sista specialsträckan och gick där om 
Henrik Enner, som ledde klassen inför sista specialsträckan. 
En ny lovande junior visade också mästartakter trots att det bara var tredje tävlingen han 
körde. Pontus Tidemand var namnet och han tävlar för SMK Eda.  
Efter en imponerande körning slev slutresultatet en femteplats totalt för blott 16-årige Pontus i 
den Volvo Original-bil han rattade i Munkfors.  
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