
BOHUS. Ale Jennylunds 
ridklubb i Bohus är mer 
än hästar och stall.

Det är en oas, ett 
paradis eller om man så 
vill en fritidsgård där 
framför allt flickor stor-
trivs.

400 elever hoppar 
upp på hästryggen varje 
vecka och om de inte 
rider finns det mängder 
av annat att pyssla med 
i och runt stallen.

Birgitta Berg är ny i styrel-
sen för Ale Jennylunds rid-
klubb. Hon är lyrisk över an-
läggningen och att hon bor 
i Stenungsund spelar ingen 
roll.

– Nej, min dotter tar bussen 
hit varje dag och jag kommer 
hit efter jobbet. Det blir som 
ett andra hem. Det är en fa-
miljär atmosfär där alla tar 
hand om varandra. Tjejerna 
kan hjälpa till med hästarna, 
så mycket de vill. Har de läxor 
i skolan kan de gå undan och 
göra dem, säger hon.

Stor förening
Ale Jennylunds ridklubb till-
hör kommunens största för-
eningar. Med 600 medlem-
mar varav 400 är aktiva är 
det full fart på gården förut-
om söndagar, då hästarna har 
vilodag. De yngsta eleverna 
börjar med knatteridning när 
de är 5-6 år gamla. Ridskolan 
är kvalitetscertifierad.

– Vår äldsta ryttare är en 
dam, 72 år gammal, så det går 
allt att vara aktiv länge, säger 
Birgitta. 

Än så länge finns det ut-
rymme för fler att ta plats 
på Jennylund. Beläggning-
en beräknas till 85%. Klub-
ben har 27 lektionshästar som 
även lånas ut till tävlingar om 
medlemmar saknar egen täv-
lingshäst.

– Det är lite unikt, men vi 

vet att våra medlemmar är väl-
utbildade i att ta hand om häs-
tarna och att säkerheten alltid 
sätts i första rummet, menar 
Birgitta.

– Vi är ett föredöme när 
det gäller att jobba med sä-
kerhetsfrågorna och därför 
är det sällan några tillbud. 
Tjejerna är väldigt måna om 
att inte rida för nära varan-
dra. Självklart händer det att 
någon ramlar av, men det hör 
liksom till. Det viktigaste är 
att alla vet hur de ska agera 
om olyckan är framme.

Nationell tävling
I helgen, lördag och söndag 
(28-29/4) arrangerar Ale Jen-
nylunds ridklubb en nationell 
tävling som Svenska ridsport-
förbundet har tilldelat dem. 
Tävlingen fungerar som SM-
kval.

– Det är den största täv-
lingen som Jennylund haft på 
riktigt länge. Vi får den för att 
vi har ett rykte om oss att vara 
en seriös arrangör. Det känns 
väldigt roligt, säger Birgitta.

Renoveringsbehov
Mycket är positivt runt Ale 
Jennylunds ridanläggning 
som till stora delar ägs av Ale 
kommun, men drivs av klub-
ben. Bekymret är att renove-
ringsbehovet gör sig allt mer 
påmint.

– Ja, men än så länge fung-
erar det. Vi fick en ny bädd 
i manegen i år, det var akut. 
Självklart så drömmer vi om 
ett nytt ridhus med bättre 
läktare. Hoppbanan utomhus 
saknar i princip läktare och 
det är lite tråkigt när vi trots 
allt tilldelas ganska stora täv-
lingar, medger Birgitta.

Birgitta Berg är ny i styrelsen för Ale Jennylunds ridklubb. 
Själv bor hon numera i Stenungsund, men precis som 12-åriga 
dottern är hon helt frälst i anläggningen i Bohus. Därför blir 
det många dagar och timmar i och runt stallen, men där är de 
långt ifrån ensamma. 

Ridklubb och fritidsgård
– På Jennylund stortrivs flickorna

ÄLVÄNGEN. Skall ÄIK 
locka mer publik till 
sina matcher bör flera 
av de agerande visa lite 
mer gnista, än det som 
demonstrerades i lörda-
gens hemmapremiär på 
Älvevi.

Gästande IFK Björkö 
kunde vinna med 4-2 
efter 1-1 i paus.

Speciellt i de bakre 
leden uppstod en hel del 
brister, framförallt i den 
andra halvleken.

Älvängens IK saknar en 

”pappa” som kan ryta till då 
det inte fungerar ute på plan. 
Alla skall veta sina uppgifter 
och ett spelsystem som trä-
narna har offrat timmar på.

Så som ÄIK agerade efter 
paus, var Björkös vinst helt 
rättvis. Hemmalagets mål i 
den andra kom efter en mål-
vaktstavla då Axel Lindergren 
satte kulan i nät.

Synd att inte Älvängen lyck-
ades under sina försök i den 
första halvleken då laget hade 
både sol och vind i ryggen. Nu 
kom 1-1-målet minuten före 
paus på ett skott i själva krys-
set genom Per Ingvarsson. 

Tidigare hade Björkö fixat till 
ett mål efter en tveksam straff 
i den 15:e minuten.

Att gästerna fick så bra ut-
delning efter paus var främst 

beroende på tveksamma för-
svarsinsatser.

Ingen munter 
hemmapremiär 
för ÄIK
– Förlust mot IFK Björkö

Per Ingvarsson var en av de bättre i hemmalaget och pricka-
de troligen in årets mål.
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Testa vår nya meny!Testa vår nya meny!

50 kr50 kr förköp 80 kr80 kr vid dörren

Ale Torg • 0303-22 94 70 • I samarbete med Nödinge GK

Köp 1 Öl få 3
Köp 1 CiderCider få 2
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5 maj  Balance presenterar...
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frånfrån
TVTV

SÄLLAN I GALOPP
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