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Munkfors 2008-12-30 

Över 50 anmälda till MunkforsRundan 
Vintern kom till slut och rallyt MunkforsRundan kommer planenligt att köras den 3 
januari, som årets första vintertävling. I skrivande stund är det ett drygt femtiotal 
rallyförare med kartläsare som anmält sig till rallyt i skogarna öster om Munkfors. Det 
finns definitivt plats för fler förare och efteranmälan står öppen. Tävlingen är gratis att 
köra, förutsatt att du vinner klassen. 
 
Det är långtifrån någon vanlig vinter, med meterhöga snövallar, men det är frusna isiga vägar 
med några inslag av grus som kommer att möta fartfantomerna på den nu ca 7 mil 
specialsträckor långa banan. De värsta gruspartierna har vi tagit bort från sträckorna och 
bantat en mil från de 8 ursprungliga milen.   
 
För att locka även efteranmälningar vill vi passa på att upprepa. Kör gratis i Munkfors, detta 
förutsatt att du vinner! Munkfors Motorclub bjuder på startavgiften till samtliga nio 
klassvinnare. 
På det sättet hoppas vi det blir maximal attack och högt tempo ute på sträckorna i skogen 
ända till mållinjen.  
1500 konor står på spel för åtta av nio klassvinnare i rallytävlingen.  
För publiken blir jakten på prispotten också succé. Räkna med att det kommer att laddas 
brutalt ute i skogarna i kampen om segern.  
 
Favorittippad till totalsegern så här långt är Bengt Thorsell från Skara i en Ford Focus WRC. 
Bengt har tidigare vunnit rallyt 2004 och 2005, nu återstår det att se om det blir tredje gången 
gillt för Thorsell.  
 
I den nionde klassen ungdomsrally kan vi glädjande konstatera att vi har tre anmälda, vilket 
är bra för föryngringen i sporten. Även i denna klass har de övningskörande rallyjuniorerna 
chansen att vinna tillbaks startavgiften. Klassen är öppen för alla från sexton års ålder med 
körkortstillstånd, juniorlicens i rally, godkänd handledare och rallybil. I klassen får man tävla i 
bilar av typen Volvo Original, grupp E och grupp N -1400cc. 
 
Tävlingen avgörs på tuffa utmanande rallyvägar av klassiskt snitt, vägar som sett både 
Tommi Mäkinen, Stig Blomqvist och Hannu Mikkola komma farande bland gran och fur. 
 
Kortfakta MunkforsRundan: 
8 mil specialsträckor, totalt 15 mil.  
Rally HQ och serviceplats: Munkfors Förenings & Konferenscenter. 
Datum: 3 januari 2009. 
Huvudsponsor: AB MunkforsSågar, världsledande på tillverkning av bandsågblad för livsmedel och 
trä.  
 
Du finner löpande information om rallyt, anmälda förare, e-anmälan och övrig information på Munkfors 
Motorclub:s hemsida under adressen www.munkforsmc.com  
 
Med rallyhälsningar 

Anders Ekström 
presschef MunkforsRundan. 
Tel. 070-95 88 691.  


