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Tips  Oss!  62 88 25 00 

Har du tips til gode menneskesaker og gladsaker som vi bør skrive om, send  
en epost til tips@glomdalen.no. Du kan også kontakte Glåmdalen-redaksjonen 
på telefon 62 88 25 00. Siste nytt finner du alltid på glomdalen.no

KOnGsVinGeR: KNA 
Kongsvinger arran-
gerte Autoslalåm 
utenfor Kongsbil 
søndag. Det ble en 
regnvåt og adrenalin-
fylt affære. 
erik mæhlum
em@glomdalen.no

– Første gangen jeg kjørte had-
de jeg et adrenalinnivå som om 
jeg hadde hoppet i strikk, da 
var jeg halvveis igjennom, for-
teller Jo Erik Gjems fra Kongs-
vinger.

I sin folkelige Volvo 940 sta-
sjonsvogn rullet han fram mot 
startstreken da KNA Kongsvin-
ger arrangerte autoslalåm uten-
for Kongsbils lokaler på Lange-
land.

Det var tredje året dette løpet 
kom til Kongsvinger. Forvent-
ningene var store etter at re-
kordmange 34 deltakere hadde 
meldt seg på. Søndag ventet 
derimot regnværet, uten at det 
la noen demper på dekkhvin og 
turbotrykk.

Godkjent bil og lappen
Autoslalåm er en konkurranse 
hvor deltakerne på kortest mu-
lig tid skal manøvrere bilen 
gjennom en bane med fartsre-
duserende hindre som er plas-

sert i henhold til et gitt regle-
ment.

Det kan høres avansert ut, 
men Jo Erik Gjems avskriver 
myten om at du må ha erfaring.

– Absolutt ikke. Vi er en gjeng 
fra Kongsvinger som har vært 
med her de siste tre årene. 
Eneste kravet her er at du må ha 
en EU-godkjent bil og førerkort, 
at alt er skrudd fast og kupeen 
er tom, sier Gjems.

Det er det som er sjarmen 
med dette løpet; det er åpent.

Bak en hissig Porsche Carrera 
ruller Gjems' 940 stasjonsvogn 
inn bak. Relativt bedagelig le-
ner han armene over rattet idet 
Porschen får grønt lys og blåser 
ut av startområdet. Det viktige 
for Gjems er at han er neste-
mann.

– Hvis du er litt barnslig
– Jeg står kanskje for det kjede-
ligste innslaget. Det er jo folk 
som kjører Østlandscupen til 
stede her, og det er noen veldig 
fine veteraner her i dag, fortel-
ler Gjems.

Selv kontrollert (men rask) 
kjøring får deg opp på lista, hvis 
du har teft for å manøvrere bi-
len din så effektivt som mulig.

– Jeg er ikke dårligere enn at 
jeg kjører fem sekunder saktere 
enn Porschen, hvor hjulet kos-
ter mer enn det jeg får for 
Volvoen min, sier Gjems.

– Er dette kun for adrenalin-

junkies?
– Du får bare høyt adrenalin 

hvis du er veldig barnslig og el-
sker å konkurrere, tror jeg, sier 
Gjems og ler av seg selv.

– Øvd på unnamanøvre
– Noen kjører jo full drifting 
rundt her, selv om det ikke løn-
ner seg tidsmessig. Det er jo lek 
og moro og veldig publikums-
vennlig, sier Gjems.

Han føler det også virker 
forebyggende og lærerikt.

– Det er jo utviklende for kjø-
referdighetene. Man får øvd på 
unnamanøvre og trent med sin 
egen bil, sier Gjems.

Og for han fins det ingen bed-
re bil å kjøre autoslalåm med.

– Nei, det fins jo ikke bedre bil 
enn Volvo stasjonsvogn. 940 
stasjonsvogn og autoslalåm er 
en uslåelig kombinasjon, sier 
Gjems.

Gisle Lian Olsen fikk mange 
beundrende blikk for sin '57 
Saab 93A, den mintgrønne far-
gen bidro nok endel. Med for-
kjærlighet for motorsport har 
han utviklet en raffinert smak, 
og gliser bredt ved siden av den 
historiske 50-talls svenske 
rallybilen.

– Jeg har bygd det meste selv. 
Trond Billingsø og Tom Larsen 
har gjort en formidabel jobb 
med å bygge om bakskjermen, 
slik at den er bredere, forteller 
Olsen.

Råna: Tommy Lillenes' 1977 Opel Ascona 1.9S la inn noen reale slalåmsvinger                  med fullt trykk på bakhjulene foran et hundretalls publikummere ved Kongsbil lørdag søndag formiddag.  
 bildeR: eRiK mæHlum

940: Ifølge Jo Erik Gjems er Volvo 940 stasjonsvogn og autoslalåm 
en uslåelig kombinasjon. Han har vært med alle tre årene.

Kna: John Fulland fra KNA 
Kongsvinger med klokka.

KOnTRasT: Eier av Kongsbil, Tore Holm, og Mats Brustad fra 
Broom med Twizy (99.000) og Mercedes SLR McLaren til 5,5 millioner.

Breisladdet i 
regnværet



kinoprogram

Billetter:www.radhusteatret.no
Servicetorget 62 87 40 00
Kinokiosken 62 87 40 69

• Den lille prinsen
(6 år)

Tir - tor 16.30

• aliceThrough
the Looking glass

(9 år)
Tir - tor 18.45

•Warcraft:The Beginning
(12 år)

Tir - tor 21.15

3Glåmdalen GOd daGTirsdag 31. mai 2016

leSeRneS BIldeR
Del dine bilder med  
Glåmdalens lesere:
MMS: GlleserbilDe til 2005 (3,-)
epost: leserbilde@glomdalen.no
last opp dine bilder på 
glomdalen.no/leserbilder

              Glåmdalen

              glomdalen.no

FØlG OSS!

Har du et dyr som har 
rømt, eller funnet et dyr 
som savner eieren sin? 
legg inn en annonse helt 
gratis på vår sone på 
dyridrift.origo.no  
Mange dyr og eiere er 
blitt gjenforent i løpet av 
de siste årene.

KjæledyR:

Dyr i drift

KnaKende væR: En torsdagsmorgen  i knakende fint vær på 
Skotterud. Foto: Tor Raastad.

HvITveIS: Dette fine bildet av hvitveis foran en morsomt stubbe i 
Nord-Odal er tatt av en Glåmdalen-leser som heter Unni.

HvITT Teppe: Et nydelig teppe av hvitveis. Foreviget av Bjørg 
Hauger.

KveldenS SOlnedGanG: 
Solnedgang over Kongsvinger. 
Bildet er tatt av en Glåmdalen-
leser som heter Heidi.

daGenS leSeRBIldeR

FleRe nyHeTeR:
Logg deg inn og les dagens Ekstra
Glåmdal/neS: logg deg inn på mobil, nettbrett eller pc og les 
Glåmdalen og ekstra når du vil og hvor du vil!

Ny utgave av e-avisen ekstra, som er en riksavis du får med på kjøpet 
når du er abonnent hos Glåmdalen, er tilgjengelig samtidig med 
Glåmdalen kvelden før. er du abonnent er alt du trenger å gjøre for å 
kunne lese ekstra, å registrere deg som AiD-bruker. 

Oppskriften til hvordan du gjør det finner du på nettsiden til 
Glåmdalen, www.glomdalen.no.

Råna: Tommy Lillenes' 1977 Opel Ascona 1.9S la inn noen reale slalåmsvinger                  med fullt trykk på bakhjulene foran et hundretalls publikummere ved Kongsbil lørdag søndag formiddag.  
 BIldeR: eRIK mæHlUm

eFFeKTIvT: Autoslalåm 
handler om å være effektiv.

BlIKKFanG: Gisle Lian Olsen med sin '57 Saab 93A, en 
framhjulsdrevet rallybil som fikk fram nostalgien hos mange.


