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Årsmöte
Onsdag 27 februari kl.1900

Plats: Stora Höga Arena

Välkomna 
Vallens IF 

Lotta Nilsson representerar Tjörnklassikern och Mikael 
Thorén är VD för En svensk klassiker. Foto: Privat

Tjörnklassikern 
startar 2013
En svensk klassiker 
är en klassiker inom 
svensk idrott. Nu får 
tävlingen lokala efter-
följare. En kommer att 
startas på Tjörn som 
blir först ut i Sverige 
med att skriva avtal. 

I tisdags kom representan-
ter för En svensk klassiker 
överens med företrädare 
från Tjörn om ett avtal för 
Tjörnklassikern.

– Vi är muntligen över-
ens om ett samarbete,  
säger Lotta 
Nilsson som 
många kän-
ner igen som 
tävlingsledare 
för Tjörn Tri-
athlon.

– Det här är 
jättespännan-
de! Tjörn är en 
av minst fem 
platser som får 
använda sig av begreppet 
klassiker. Det här är yt-
terligare ett sätt att sprida 
namnet Tjörn och att få fler 
i träning.

Start i år
När ska Tjörnklassikern 
startas?
– Förhoppningen är att 

den ska kunna bli av redan 
i år.

Att göra En svensk klas-
siker innebär att man un-
der en tolvmånadersperiod 
i valfri ordning genomför 
Vasaloppet, Vätternrun-
dan, Vansbrosimningen 
och Lidingöloppet

– Tanken hos oss är att 
arrangera en simtävling, 
en löpartävling och cykel-
tävling. Det vore skoj om 
det gick att starta en rull-
skidtävling också, säger 
Lotta Nilsson som kommer 
att behöva ha hjälp av och 
samarbeta med föreningar 
på Tjörn.

Allt sker genom ett av-
tal mellan parterna – En 
svensk klassiker och å ena 
sidan och initialt Tränings-
klinken (som drivs av Lotta 
Nilsson) i Skärhamn å den 
andra – som reglerar eko-
nomin.

– Vi kommer att betala en 
viss procent till En svensk 
klassiker, säger Lotta.

Har du någon uppfatt-
ning om hur många som 
skulle kunna tänkas 
genomföra klassikern 
under det första året?
– Jag skulle kunna tän-

ka mig ett par 
hundra delta-
gare.

Flaskhalsar
För En svensk 
klassiker har 
framgångarna 
på senare år bli-
vit något av en 
hämsko för vi-
sionen om ett 

friskare Sverige.
När 40-årsjubileet fira-

des 2011 hade sammanlagt 
65 000 människor någon 
gång gjort en klassiker. Un-
der 2012 tillkom det 9 000 
nya!

– Kurvan är extremt 
brant. De 21 000 platserna 
till Vätternrundan till ex-
empel fylldes på två tim-
mar och 45 minuter. Då 
uppstår det flaskhalsar, sä-
ger Mikael Thorén, VD för 
En svensk klassiker med 
säte i Motala.

Förutom att människor 
helt enkelt inte får plats i de 
fyra tävlingarna finns det 
också många som inte har 
ekonomi för alla resor och 
boende.

– Därför arbetar vi på att 
hitta samarbetspartners 
som kan genomföra lokala 
klassiker. Då kan vi också 
behålla vår vision om fris-
kare svenskar.

TORSDAG 7 febRuARi
fotboll: Stenungsunds iF-
Skärhamns iK, DM,  
Nya Sifgården, kl 18.30.

LÖRDAG 9 febRuARi
Handboll: Stenungsunds 

HK-iFK Karlsborg, division 
3 vSN, Stora Höga arena, 
kl 15.
Handboll: Stenungsunds 
HK-HF orust, division 4 
västra damer, Stora Höga 
arena kl 16.30.
innebandy: Floda iBK-
Stenungsunds iBK, division 1 
västra Götaland, rydsbergs-
hallen, kl 14.15.

innebandy: Myggenäs iBK-
Floda iBK, division 3, Hägg-
vallskolan, kl 12.45.

SÖNDAG 10 febRuARi
Handboll: HF orust-HK 
aranäs 05, division 5 västra, 
Henåns idrottshall, kl 17.
ishockey: HF Mjölby-rönn-
ängs iK, alltrean a, vMP-
Group arena, kl 17.

ishockey: Stenungsund 
HF-HC Wettern, alltrean  
a, Norumsborgs ishall,  
kl 17.

ONSDAG 13 febRuARi
ishockey: rönnängs iK-
Stenungsund HF, alltrean a, 
tjörns ishall, kl 19.

SPORT- 
kAlEnDERn
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Jag 
skulle 

kunna tän-
ka mig ett 
par hundra 
 deltagare”

Lotta Nilsson

Det klassiska Svenska 
Rallyt må ha bytt namn 
till Rally Sweden men 
en sak består: bröderna 
Lasse och Ulf Storm. 
Idag inleder bröderna 
från Stenungsund sitt 
25:e deltagande och det 
bland annat med hjälp 
av en tant i Finland.

För att ni ska förstå exakt 
hur unikt detta är kan det po-
ängteras att det bara är ral-
lylegenden Stig Blomqvist 
som har gjort fler starter.

Men det är inte 25:e gång-
en i ordningen som rallybrö-
derna, som representerar 
Stenungsunds MS, kommer 
till start.

– Ett år blev rallyt inställt 
på grund av dåligt väder och 
ett år kom vi själva inte till 
start, säger Ulf Storm som 
tror att de var med första 
gången 1986.

Vilken målsättning har 
ni i år?
– Vi ska i första hand ha 

väldigt kul i det som är vår 
25:e tävling. Men visst har vi 
ambitioner. Samtidigt är det 
ett väldigt starkt startfält, 
säger Ulf om den klass som 
bland annat mönstrar 2003 
års rallyvärldsmästare Pet-
ter Solberg.

Tant i Finland 
Bröderna Storm deltar i den 
klass som heter Rally Swe-
den Historic.

– Rallybilar från 60-talet 

och framåt har bjudits in. 
Jag tror den yngsta är från 
1989, säger Ulf som tillfo-
gar att tävlingen för deras 
del startar så smått på tors-
dagen med uppvisningskör-

ning på Färjestadstravet och 
på allvar på fredagen den 8 
februari.

Bröderna Storm kommer 
till start med en Opel Ascona 
B från 1981.

En somrig bild hämtad från Midnattssolsrallyt sommaren 2012 men det finns en fullt naturlig anledning till publiceringen: det         är den här bilen – en Opel Ascona B -81 – som bröderna Lasse och Ulf Storm ska köra i det stun-
dande Rally Sweden Historic. Foto: JoHaNNeS eriCSSoN

FakTa
Svenska Rallyt
Svenska rally startades 
1950 som Midnattssolsrallyt 
och hade detta namn fram 
till 1964. Från 1965 körs 
tävlingen på vintertid och 
sedan 1967 är starten och 
målgången i Karlstad. täv-
lingens egentliga centrum 
är dock i Hagfors i norra 
värmland. Sedan några år 
tillbaka går också några av 
de så kallade specialsträck-
orna in i Norge. tävlingen 
har ställts in två gånger. 
1974 på grund av den då 
rådande oljekrisen och 1990 
på grund av den milda vin-
tern som gjorde det omöj-
ligt att köra på de tjälfria 
vägarna. rally Sweden ingår 
i vM-serien som består av 
sammanlagt 13 deltävlingar.

Lasse och Ulf Storm är än en gång redo för att köra det 
som sedan 2010 är Rally Sweden, men som i folkmun fort-
farande heter Svenska Rallyt.  arKivFoto

Tar Rally Sweden    med Storm


