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Frölunda glänste när klassisk 
hockeymark gick i graven
– Sista matchen på Gårdarinken är spelad
LÖDÖSE. En epok har 
gått i graven.

I söndags spelades 
den sista utomhusmat-
chen på Gårdarinken i 
Lödöse.

Frölunda Oldtimers 
glänste och storvann 
över LN 70 med hela 
9-2.
Närmare 400 personer fanns 
på plats för att ta ett vemodigt 
farväl av den klassiska hockey-
rinken i Lödöse.

– Det är med blandade 
känslor som man står här idag. 
Givetvis har uterinken sin 
charm, och det finns många 
fina minnen att ta med sig, 
men samtidigt är vi oerhört 
glada över att drömmen om 
en ishall äntligen blivit sann, 
säger Christer Brattlöf.

Avslutningsdagen på Går-
darinken kunde genomföras 
programenligt. De vädermäs-
siga förutsättningarna var helt 
okej, ingen nederbörd och en 
temperatur runt nollstrecket.

– Vi är jättenöjda med pu-
bliktillströmningen. Vi hade 
också skickat en särskild in-
bjudan till våra sponsorer 
och en del av dessa fanns på 
plats för att uppleva historiens 
sista utomhusmatch i Lödöse, 
säger Brattlöf.

Ungdomsmatcher och pris-
utdelning för LN 70:s lag fö-
regick eftermiddagens abso-
luta höjdpunkt, drabbningen 
mellan föreningens represen-
tationslag och Frölunda Old-
timers. I gästernas lag åter-
fanns stjärnor som Jörgen 
Pettersson, Stefan Axels-
son, Jerry Persson med 
flera.

– Jag hade äran att vara lag-
värd för Frölunda. I omkläd-
ningsrummet såg en del av 
spelarna ut som gamla gubbar, 
men ute på isen syntes inga 
ålderskrämpor. De var helt 
överlägsna och visade upp 
ett klapp-klapp-spel av sällan 
skådat slag. Våra grabbar såg 
faktiskt ut som rundningsmär-
ken, säger Christer Brattlöf.

Efter att Felicia Dahlander 
sjungit den svenska national-
sången på ett utomordentligt 
vackert sätt var spelet igång. 
Två gånger 20 minuter var 
speltiden som gällde och när 
”hesa Fredrik” ljöd för sista 
gången visade anslagstavlan 
2-9.

– En väldigt trevlig till-
ställning, som publiken upp-
skattade. Efteråt stannade 
Frölundas gamla stjärnspela-
re kvar och skrev autografer, 
säger Brattlöf.

Förutom ishockey bjöd 

avslutningsdagen för Går-
darinken även på aktivite-
ter i form av lotterier, prick-
skjutning, och puckregn. En 
monter hade också iordning-
ställts där besökarna kunde ta 
del av ritningarna för den nya 
ishallen.

– I september skall ishallen 
stå färdig. På söndag stäng-
er vi av aggregaten på Går-
darinken och sedan påbörjas 
rivningsarbetet. Vi har ingen 
tid att förlora om vi ska hålla 
tidsschemat, säger Christer 
Brattlöf.

Hur går tongångarna i 
bygden?

– Det känns jättepositivt. 
Vi har fått väldigt många gra-
tulationer och nyheten om 
ishallen spred sig fort i de 
västra delarna av hockeysve-
rige, säger Brattlöf och fort-
sätter:

– Det är över 20 år sedan 
som det byggdes en ishall i 
Göteborgsområdet, så det 

är klart att intresset är stort. 
Om inte annat så märks det på 
medlemsantalet. För några år 
sedan hade vi 50 aktiva, idag 
är vi 100. Med den nya ishal-
len är det inte orimligt att tro 
på 300 medlemmar.

Hur stort är ert upptag-
ningsområde?

– Ungefär hälften kommer 
från Lilla Edets kommun och 
hälften från Ale. På senare 
tid har vi även kunnat se en 
del återvändande medlem-
mar från Kungälv och Troll-
hättan.

Ett stycke idrottsnostalgi 
har gått ur tiden. Till hösten 
skrivs ett nytt kapitel i LN 70:
s föreningshistoria.
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Frölunda Oldtimers var med och satte punkt för en klassisk epok. Nu är det färdigspelat utomhus och till hösten flyttar LN 70 
HC in i Gårdahallen.

Frölundas spelare såg ut att flyga fram på Gårdarinken. Här 
är det backveteranen Stefan Axelsson som har skakat av sig 
sin bevakare.

Frölunda Oldtimers på väg ut för att spela historiens sista 
hockeymatch på Gårdarinken i Lödöse. På bilden ses Leif 
Sockander och i förgrunden Jerry Persson. Längst bak skym-
tas Jörgen Pettersson.

ALAFORS. I samband 
med att Älvbygdens 
Motorklubb höll års-
möte i söndags passade 
föreningen på att upp-
märksamma några av 
2006 års mest fram-
gångsrika förare.

Fjolåret blev nämli-
gen lyckosamt för flera 
unga åkare.

– Återväxten är god, 
säger Urban Holgersson 
belåtet.
Ett 60-tal av ÄMK:s cirka 400 
medlemmar närvarade vid 
klubbens årsmöte, som hölls 
i Medborgarhuset i söndags. 
På dagordningen stod bland 
annat prisutdelning till ÄMK:
s klubbmästare 2006 som blev: 

Charlie Lindberg (85 cc upp 
till 11 år), Simon Stenborg 
(85 cc  12-15 år), Ari Asiainen 
(enduro), Fredrik Bernts-
son (junior/elit) samt Anton 
Gole (65 cc).

Tre förare som utmärkte 
sig extra under fjolårssäsong-
en förevigades av lokaltid-
ningens utsände. Åkarna det 
handlade om var:

• Christian Svensson, 22 
år, MX2 som blev tvåa i Sveri-
gecupen och segrare på DM.

• Linda Strömberg, 18 år, 
MXGirl som placerade sig på 
13:e plats på SM och som 
knep en 20:e plats på VM.

• Simon Stenborg, 14 år, 
85 cc som noterade en sjätte-
plats på Svemo Cup och som 

blev trea på DM. Simon var 
också med och vann Göte-
borgsserien.

– Vi har ett bra drag i klub-
ben nu. Efter några tunga år 
blev vi den gångna säsongen 
trea i division 2 Södra junior/
elit. Jag ser optimistiskt på 
framtiden och vi har många 
duktiga förare som kommer 
underifrån, säger Holgers-
son.

Styrelsen för ÄMK 2007 
fick följande utseende:

Ordförande: Kjell With. 
Vice ordförande: Ola Lind-
gren. Sekreterare: Li An-
tonsson. Kassör: Anneli Frii. 
Suppleanter: Urban Holgers-
son, Håkan Andersson.

JONAS ANDERSSON
Christian Svensson, Linda Strömberg och Simon Stenborg är tre av ÄMK:s unga lovande 
förare, som prisades vid söndagens årsmöte i Medborgarhuset.

ÄMK-åkare prisades på årssmötetmötet


