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      Arrangerar… 

Ingår i RM för Historiska Rallybilar och HRC / KRC. 
Munkfors 2007-01-01. 
 

Mildväder hotar RM-deltävling i Munkfors 
 
Rallyarrangören Munkfors Motorclub bjuder i år in till årets första 
deltävling i Riksmästerskapet för Klassiska och Historiska Rallybilar samt 
tjej-RM. Men med nuvarande väderläge ser det mörkt ut för rallykörning i 
Munkforsskogarna.   
 
För tredje året i rad har vi i Munkfors Motorclub glädjen att få arrangera 
Klassiska och Historiska Rallycupen. Till i år har tävlingen också fått RM-status 
för de klassiska och historiska bilarna, vilket innebär det största startfältet 
någonsin i Värmland beträffande gamla rallybilar. Intresset verkar vara på topp, 
då det så här tre veckor innan tävlingen, har ramlat in inte mindre än 27 
anmälningar. En avsevärt högre siffra än tidigare år, så långt innan start. Den 20 
januari är det tänkt att vi ska ha full vinter och rejält med snö i Värmland, men 
just nu verkar detta förhållande vara en utopi. 
Mildväder hotar 
Det är ett stort orosmoln som just nu finns över Munkfors, och för den delen 
över resterande rally-Sverige. Jag talar naturligtvis om mildvädret och regnet 
som i skrivande stund öser ner över bland annat Värmländska Munkfors. 
Fortsätter blidvädret är det stor risk att så väl vår tävling som flera andra får 
ställas in eller flyttas framåt på grund av brist på tjäle i vägbanorna. 
Namnbyte 
Nytt för i år är också tävlingens namn. När tävlingens huvudsponsor AB 
MunkforsSågar nyss lanserat sitt nya varumärke som helt enkelt är Munkfors, så 
passar vi även på att byta namn på tävlingen och vi kommer i fortsättningen att 
heta MunkforsRundan. 
 
 
Mer information om väderläget i Munkfors och fortlöpande information om tävlingen 
kommer att sändas ut i flera kommande pressmeddelanden inför tävlingen.   
 
Med rallyhälsningar 
Anders Ekström 
Presschef MunkforsRundan. 
Tel: 070-95 88 691 
anders@ekasfoto.com   


