
El Campionat del Món de Rallycross va superar l’equador del seu calendari el passat cap de setmana en el 
circuit de Hell (Noruega). L’arribada a Escandinàvia sempre suposa un plus de dificultat en la competició pel fet 
que la presència de pilots locals, habituats als seus escenaris. En el traçat de Hell, a Llovera li van faltar unes 
dècimes per volta, per a entrar a les semifinals i estar una vegada més, aquest any, en el top12 de la categoria.

Per a Albert, la cita de Noruega va ser un punt i seguit a anar llimant diferències respecte als seus rivals, aquesta 
era la seva opinió en finalitzar el meeting: En un traçat molt particular que té zones de molta dificultat, hem 
anat millorant a mesura que avançava el cap de setmana fins a quedar-nos en les últimes qualificatives 
a 4 dècimes per volta dels rivals que m’han precedit en la classificació intermèdia. Sens dubte, a mesura 
que ens anem acostant als seus cronos la dificultat augmenta

Joan Navarro, l’enginyer de l’Albert a Hell, ens va fer aquesta valoració del meeting: Ha estat el millor cap 
de setmana de curses que he fet fins ara amb l’Albert a nivell de competitivitat. Des de l’any passat ha 
millorat moltíssim. Abans estàvem seguint, ara ja lluitem amb els rivals com hem fet a la Q3 amb un bon 
avançament.
Estudiem molt la telemetria (diferents traçades, punts de referències per accelerar i frenar, ...) i millorem 
durant el cap de setmana. Les sortides ja han deixat de ser el seu “taló d’Aquil·les”.
Aquests dies a Noruega hem trobat possibles punts de millora als comandaments d’actuació del cotxe, 
hem de mirar quan els podem implementar. Això farà que la interacció amb el cotxe sigui més fàcil i 
precisa.
Seguirem creixent i millorant carrera a carrera això si, sempre divertint-nos i fer el que ens agrada amb 
passió!

Albert ho ha comentat, la competència als països nòrdics és molt dura. És evident doncs que la pròxima cita en 
Holjes (Suècia) els dies 5, 6 i 7 de juliol, promet emocions fortes.

Servei de premsa.

Albert Llovera: El circuit de Hell (Noru-
ega), tan bonic com complicat
Al pilot d’Andorra la Vella li va faltar molt poc però, aquesta 
vegada, les semifinals es van escapar.


