
BOHUS. Hopptävlingarna 
på Jennylund i Bohus 
höll högsta klass, likaså 
arrangemanget.

Klubbens rutin gjorde 
det inte särskilt svårt 
att placera ett SM-kval i 
Bohus.

– Nej, här sköts allt per-
fekt, säger överdomare 
Gun Ohlsson.

Hopptävlingarna, 28-29 april, 
fungera-
de som 

en lagtävling med SM-kval. Fi-
nalen går senare i år i Ströms-
holm. Lagtävlingen avgjordes i 
två divisioner, elit och division 
ett. Målet är självklart alltid att 
försöka nå elitallsvenskan och 
kunna hoppa om SM-medaljer-
na. Där finns idag inga ryttare 
från våra trakter, däremot har 
Lilla Edet ett duktigt lag i divi-
sion ett. Nu ville det sig inte rik-
tigt när tjejerna hoppade på Jen-
nylund. Laget slutade först på en 

niondeplats.
– Det var en tuff tävling för 

alla inblandade. Starten gick vid 
niotiden och såväl lördag som 
söndag fick vi hålla på till klock-
an sju på kvällen, berättar Bir-
gitta Berg, pressansvarig i Ale-
Jennylunds RK.

150 ryttare kom till start 
lördag som söndag. En tävling 
av denna dignitet är krävan-
de, inte minst arrangemangs-
mässigt. Därför var det kanske 

tur att överdomaren hette Gun 
Ohlsson. Hon har mer än 25 års 
erfarenhet på posten som ytterst 
ansvarig.

– Jag började rida när jag var 
tolv, men som domare gjorde jag 
nog debut vid 20-årsåldern och 
där har jag blivit fast, berättar 
Gun Ohlsson för lokaltidning-
en.

Ridsporten är speciell. Intres-
set är enormt och som sport be-
tecknat tillhör den landets störs-
ta i antalet utövare. Ändå finns 
det i jämförelse med andra pen-
ningstinna idrotter knappt en 
krona att hämta inom hästhopp-
ning.

– De som placerar sig får till-
baka sina anmälningsavgifter, 
men några prispengar existerar 
inte, betonar Birgitta Berg.

När lokaltidningen var på 
besök under tävlingen hoppa-
de Lilla Edets Anna-Karin Ax-
elsson så när på det sista hin-
dret helt felfritt. Det var då tid-
ningens utsände fick se hur grym 
sporten också kan vara. Med den 
sista hoven rev Melitta den sista 
bommen och så var den helgen 
förstörd...
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•Husmanskost
•Pizza•Pasta

•Kebab•Sallad

Hur kan man 
med dagens 
trafiksituation 

bygga en ny bro utan 
gångbana på den starkt 
trafikerade vägen 
mellan Nygård och 
Hålanda?

Bron är som ett stort 
backkrön med en 
skarp kurva på ena 
sidan och en lång 

raksträcka på andra 
sida där det troligt-
vis kommer bilar med 
hög fart. Det finns 
inte en chans att se 
vad som finns på andra 
sida krönet. Ett barn 
på cykel kanske, sam-
tidigt som du möter 
en bil? Det kommer 
att kännas mycket far-
ligt att gå och cykla 
över bron. Tänk på 

alla barn som bor efter 
den vägen och vägen 
upp till bland annat 
Mossen, de kommer 
att passera bron dagli-
gen till och från skolan 
och alla andra aktivi-
teter. Bygg en gång-
bana innan det händer 
en olycka!

”Oroliga 
Balltorpsbor”

Nya bron över järnvägen i 
Nygård – en trafikfara!
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Alla dagar:Alla dagar: Öl/cider paketÖl/cider paket
köp 1 öl få 3. Köp 1 cider få 2köp 1 öl få 3. Köp 1 cider få 2

TIPSLÖRDAGTIPSLÖRDAG
Kom och tippa med oss!

Testa vår nya

TTipsMeny
99:-99:-Hamburgare med 

bacon & ost, klyftpotatis, 
bearnaisesås och stor stark.

Vi sänder

VM-FINALEN!VM-FINALEN!
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BosniskBosnisk
AftonAfton
Levande musik 
& uppträdande

Entré 80:- (förköp 50:-)

Testa vårTesta vår 
nya meny!nya meny!

19 maj

Öppet: Vard. 9-18 lörd. 10-15
Säljare Linus 0303-24 80 10, Nicklas 0303-23 08 08

I SAMARBETE MED BILBUTIKEN

Kontant
betalning
Ring 24 80 10

Välvårdade
bilar köpes!

Kilanda
Marknad
Kristi Himmelfärds  Dag
17 maj kl 11-15

Toppenprogram hela dagen

Glöm inte

0303-74 92 30 • Älvängen

HotHot

 Shots! Shots!

Live på scen
Lördag 26 maj

Hästar alltid lika imponerande

Ann-Sofie Wallbert på hästen Dens svara-
de för en fin prestation då hon kom på andra 
plats i 1,10 hoppningen på Jennylund, lördag 
28 april.

GALOPP

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


