
NYGÅRD. På fredag 
smäller det!

Då spelar Nygård/
Lödöse sin historiska 
premiärmatch i division 
6 Trollhättan.

För motståndet 
svarar lokalkonkur-
renten Göta BK och 
mycket folk väntas till 
Alevi.

I slutet av förra året kom be-
skedet att Nygårds IF och 
Lödöse BK går samman och 
bildar ett gemensamt senior-
lag på såväl herr- som damsi-
dan. Nu har de flesta anhäng-
arna vant sig vid tanken och 
nedräkningen till fredagens 
historiska premiärmatch mot 
Göta BK har börjat.

– Vi började träningsspe-

landet väldigt lovande, men 
har fått stryk de tre senas-
te kamperna. Jag tycker ändå 
att spelet har fungerat bra, det 
gäller bara att vi får ordning 
på vårt försvarsspel. Det är lite 
detaljer att putsa på, säger trä-
naren Nichlas Stranne.

Truppen befinner sig den 
här helgen på träningsläger i 
Ängelholm, där det finns gott 

om tid att slipa formen. Stran-
ne sticker inte under stol med 
att Nygård/Lödöse siktar på 
en framskjuten placering i 
årets tabell.

– Vi ska tillhöra toppen 
med det spelarmaterial som 
vi har, säger Nichlas som tror 
att Sollebrunns AIK kommer 
utgöra det största hotet i 
kampen om guldet.

Vad kommer att bli signi-
fikativt för Nygård/Lödöse 
den här säsongen?

– Spelglädje!
Hur kommer ni att upp-

träda rent siffermässigt?
– Vi kommer att använda 

oss av ett 4-4-2-system.
Har det varit svårt att 

svetsa samman spelarna 
från de båda klubbarna?

– Nej, det har gått över för-
väntan. Vi har en riktigt bra 
stämning och ser fram emot 
seriespelet.

Vad har du för förvänt-
ningar på fredagens pre-
miär?

– Det är en match som jag 
tycker att vi ska vinna. Det är 
viktigt eftersom det skulle ge 
oss positiv energi att ta med 
oss inför fortsättningen.

Kan vi få något tips?
– Vi vinner med 4-1. 

Matchvinnare blir Martin 
Svensson och Tobias Jo-
hansson.

JONAS ANDERSSON
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Ale National
KartCupVäst

Bohus 5–6 maj 2007

Uddevalla 21–22/4, Skövde 30/6–1/7
 Borås 7–8/7, Lidköping 22–23/9

BOHUS. Dags för en av 
årets mest fartfyllda 
motorfester på Ale 
Ring.

Tävlingen Ale Inter-
national arrangeras 
lördag-söndag 5-6 maj 
och är en deltävling i 
Kartcup väst.

Självfallet finns det 
hopp om goda place-
ringar för hemmafö-
rarna.

KCV, kartcup väst, är en se-
rietävling uppdelad i fem 
akter. Den första deltväling-
en kördes i lördags i Udde-
valla.

– Det var en bra tävling 
med totalt 110 startatnde. 
Från Bohus karting club var 
det Anton Karlsson, 11 år, 
som lyckades bäst. Han körde 
in på en fjärdeplats i Micro-
klassen, berättar Magnus 

Prim, Bohus karing club.
Andra deltävlingen körs 

på Ale Ring och resteran-
de avgörs i Borås, Lidköping 
och Skövde.

Förra årets succé med 
Kvällscupen har fått sin fort-
sättning i år. Första serietäv-
lingen kördes förra onsda-
gen. Kvällscupen är en serie 
om fem deltävlingar som alla 
körs på Ale Ring. Drygt 60 
förare deltog i klasserna Ka-
detti, Mini och Micro.

– Vi hann klart precis före 
mörkrets inbrott. Det är en 
uppskattad tävling, men liten 
i jämförelse med Ale Inter-
national som avgörs nu till 
helgen. Det blir en motor-
fest från lördag förmiddag till 
söndag eftermiddar. Hoppas 
att Aleborna hörsammar in-
bjudan, avslutar Magnus 
Prim.

PER_ANDERS 
KLÖVERSKJÖ

Motorfest på Ale Ring

Kom med och vandra den 32:a

eller KortVätttlen. Sön 6:e maj 2007

Du får en fantastiskt naturupplevelse 
kombinerat med nyttig motion

Anmälan görs senast måndag 30 april, via PG 45 26 64-6 
Vättlefjällsvandringen. 70- för vuxna och 35- för f 1991 (Kor-
tVättlen 60- och 30-) Viktigt! ange, för alla startande: 1) Namn, 
2) Adress/Tel (gärna mobil), 3) Födelsedata (år-månad-dag), 4) 
Sträcka (15/25 km) , 5) Startplats (Dammekärr eller Vättlestu-
gan), 6) Vandrat tidigare eller Förstagångsvandrare. Efteranmä-
lan info@vattlefjall.se eller tel 0303-22 99 90 t.o.m. 2:a maj 
samt på vandrings-dagen vid resp. startplats, risk för kö. Avg. 
efteranmälan 100-/50- (KortVättlen 80-/40-) betalas vid start. 
Mer info: www.vattlefjall.se

Välkomna till en härlig dag i Vättlefjäll
Använd gärna stavar på vandringen

Korpen Göteborg, SDF Gunnared, Ale Kommun, 
GOF, Alekurirn, OK Alehof, Kungälvs OK

- Älska handboll- Älska handboll

GLÖM INTE
HANDBOLLSAVSLUTNINGEN

DEN 26/5
kl 9-15

i Älvängens Kulturhus!
En garanterad heldag för alla spelare

och föräldrar i Ale HF.

Lotterier, café, spännande handbollsmatcher.

Du anmäler ditt deltagande till din ledare.

Murbiten • ICA Supermarket
Ale Betongborrning 

Alekuriren • M2
Nordisk Rörmärkning

ALAFORS. – Det här är 
ju farligare än stört-
lopp, utbrast en av 
åskådarna.

Svenska Downhillcu-
pen är sannerligen inget 
för fegisar.

Himlabacken stod 
som värd för årets 
första deltävlingen, 
vilken lockade deltagare 
från både Sverige och 
Norge.

Downhill är en cykeldisci-
plin där deltagarna på speci-
ella mountainbikes tar sig ner 
längs en väl markerad bana. 
Banan ska ha inslag av såväl 
fartsträckor som tekniska av-
snitt med stenpartier, velo-
dromer och hopp. Tävling-

en består av två individuel-
la åk per deltagare varav det 
snabbaste åket räknas som det 
vinnande åket i aktuell deltäv-
ling.

Svenska Downhillcupen 
arrangeras av Svenska Cykel-
förbundet och består av ett 
antal fristående deltävlingar 
arrangerade av lokala cykel-
föreningar över hela landet. 
Som arrangör för premiärt-
ävlingen i Himlabacken stod 
412 Cykelförening, som är en 
klubb hemmahörande i Göte-
borg.

– De tog kontakt med oss 
och vi från Friluftsfrämjan-
det tycker det är roligt att 
skidbacken kan komma till 
användning även den tid på 
året som det inte ligger snö i 

pisten, säger Kenneth Karls-
son.

Lördagen ägnades åt trä-
ningsåk i den branta och tek-
niskt krävande banan. För-
utsättningarna kom dock att 
förändras till söndagen då den 
blöta terrängen gjorde det 
ännu svårare för åkarna.

Herman Ölund, Åre BC, 
var den som klarade av att be-
mästra Himlabackens svårig-
heter bäst av alla. Han vann 
herrseniorklassen sekunder-
na före Frans Sjöblom, Kvä-
nums IF.

I damklassen gick segern 
till Sofia Sjögren-Fritz från 
Mjölby CK.

– Det här var riktigt kul 
och förhoppningsvis något 
som kan utvecklas till nästa år. 

Det är en rolig sport att titta 
på och med rätt marknadsfö-
ring tror jag att arrangemang-
et kan locka en hel del publik, 
avslutar Kenneth Karlsson.

Hissnade cykeltävling i Himlabacken

I HIMLABACKEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Det gick undan när Oakley 
Downhill Sprint arrangerades 
i Himlabacken förra sönda-
gen. Publiken fick se snabb-
cyklande deltagare och en 
och annan vurpa.

Himlabacken i Alafors kan 
användas till mer än bara 
skidåkning. Förra helgen av-
gjordes den första deltäv-
lingen i Svenska Downhillcu-
pen 2007.

Historisk premiärmatch på Alevi
– Nygård/Lödöse spelar derby mot Göta

Ale International, årets största Go-karttävling på Ale Ring 
avgörs 5-6 maj.

Sport


