
Ny	  bok:	  

Rallycrossen	  i	  Höljes	  
	  
Kampen	  för	  att	  få	  arrangera	  SM	  var	  
segdragen.	  Sen	  EM.	  Men	  Finnskoga	  MK	  
gav	  aldrig	  upp,	  och	  lagom	  till	  första	  VM-‐
tävlingen	  i	  den	  värmländska	  orten	  
lanseras	  nu	  boken	  om	  Rallycrossen	  i	  
Höljes.	  
	  
Motorintresset	  i	  trakten	  är	  stort	  och	  klubben	  
bildades	  den	  22	  november	  1975.	  För	  att	  ge	  bygden	  
nytt	  liv	  och	  bromsa	  avfolkningen	  startade	  banbygget	  
dagen	  efter.	  Två	  månader	  senare	  hade	  entusiasterna	  
kommit	  så	  långt	  att	  första	  tävlingen	  kunde	  
genomföras	  och	  en	  ung	  Per	  Eklund	  vann.	  Sedan	  har	  
det	  rullat	  på	  och	  första	  helgen	  i	  juli	  är	  det	  dags	  igen.	  
Den	  här	  gången	  med	  VM-‐status.	  
Boken	  lanseras	  under	  tävlingen	  och	  beskriver	  hela	  
den	  fantastiska	  framgångssagan,	  som	  årligen	  lockar	  
långt	  över	  20	  000	  åskådare	  till	  en	  by	  med	  147	  
invånare.	  	  
–	  Höljes	  har	  varit	  vår	  bokmässa	  under	  en	  följd	  av	  år,	  
och	  när	  nu	  hela	  världseliten	  lockas	  till	  Europas	  bästa	  
arrangör	  kändes	  det	  naturligt	  att	  summera	  allt	  i	  en	  
bok,	  säger	  Hans	  Lindberg,	  VD	  för	  bokförlaget	  Årets	  
Bilsport	  i	  Västerås.	  
	  
Läsaren	  får	  återuppleva	  de	  centrala	  fighterna	  på	  
banan,	  från	  Martin	  Schanches	  trängning	  av	  Olle	  
Arnesson	  till	  Andreas	  Bakkeruds	  seger	  2013.	  Norge	  
mot	  Sverige,	  mästarmöten	  samt	  dansen	  på	  
startplattan	  som	  blev	  grunden	  till	  folkfesten	  och	  
campinglivet.	  	  
–	  Det	  har	  varit	  en	  spännande	  resa	  och	  jag	  insåg	  tidigt	  att	  jag	  inte	  kände	  till	  hela	  vår	  historia.	  Självklart	  hoppas	  
jag	  vår	  berättelse	  ska	  stimulera	  andra	  till	  både	  läsning	  och	  engagemang	  i	  egna	  klubbar,	  säger	  Morgan	  
Östlund,	  ordförande	  och	  tävlingsledare	  i	  Finnskoga	  MK.	  
	  
Valet	  av	  skribent	  föll	  på	  Annemo	  Friberg,	  från	  företaget	  Annemotor.	  Hon	  har	  tidigare	  arbetat	  som	  
chefredaktör	  på	  Årets	  Bilsport	  och	  bland	  annat	  skrivit	  biografierna	  om	  co-‐drivern	  Tina	  Thörner	  och	  
rallyföraren	  Thomas	  Rådström.	  Det	  här	  är	  hennes	  första	  bok	  om	  rallycross.	  
–	  Ett	  fantastiskt	  uppdrag!	  En	  sportgren	  som	  tar	  för	  sig	  och	  en	  arrangör	  utan	  motstycke	  inom	  svensk	  bilsport.	  
Höljes	  är	  verkligen	  sommarens	  (h-‐)julafton	  för	  motorfolket,	  säger	  Annemo	  Friberg.	  
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Under	  VM	  i	  Höljes	  den	  4-‐6	  juli	  lanseras	  boken	  som	  berättar	  historien	  
från	  rallycrossbanans	  tillkomst,	  folkfesten	  och	  till	  dagens	  fighter.	  


