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ÄLVÄNGEN. I lördags 
tog 18 åriga Ann-
Thererse från Skepp-
landa SM-guld i 
Aerobics.

– Det är en helt 
fantastisk känsla, 
det går inte ens att 
beskriva, säger hon.
I lördags hölls SM i Aerobics i 
Älvängen. Det blev Ann-The-
rese som kom hem med guldet 
efter seniortävlingen i singel. 

Ann-Therese började med 
Aerobics 1998 genom sin 
mamma, Ullakarin Otzén, 
som är domare. Sedan dess 
har hon lagt ner enorm tid 
och kraft i träningen och tävlat 
mycket i Europa.

– Tyvärr blev det inte så 
mycket firande. Jag hade kör-
telfeber i två veckor och trä-
nade intensivt så det blev bara 
att gå hem och äta och sedan 
somnade jag som en sten, säger 
hon apropå guldfesten.

Att tävla inom Aerobic 
kan man göra inom fyra olika 
grenar. Singel, par, trio och 
group som innefattar sex per-
soner. Ann-Therese tog hem 
guldet i singel.

Nu har hon nyligen gått ur 
sitt andra år på naturveten-
skapliga linjen i Ale gymn-
saium, och  över sommaren 

jobbar hon på Älvfoto. 
Men redan om två veckor 

bär det av till nästa tävling, i 
Österrike.

– Det är kul att resa bort och 
tävla, men man hinner inte se 
så mycket. Det blir mest trä-
ningshallen.

Om drygt ett år går Ann-
Therese ur gymnasiet och 
framtiden har hon redan 
planer för.

– Jag vill 
jobba i ett år 
varvat med 
träning. Jag 
vill verkligen 
satsa hårt nu 
när jag kommit 
så långt, säger 
hon.

Det här 
är det första 
SM-Guldet, 
men tidigare 
har hon tagit 
guld i både 
deltävlingar 
och riksmäs-
terskap.

Ann-The-
rese tycker 
om Aerobics 
på grund av 
dess mångsi-
dighet.

– Kraven är 
så skiftande. 

Inte bara styrka utan även smi-
dighet, vighet och teknik. Det 
är därför man inte påkommit 
Aerobics-idrottare som dopat 
sig. Använder man preparat 
får man styrkan, men förlorar 
mycket i vighet.

Nu går lillasyster Ann-
Louise i samma fotspår, hon 
tog samma dag hem silver i 
junior SM.

ALMA TRISCHLER

Ann-Therese tog 
SM-guld i Aerobics

PARTILLE. Systrarna 
Annie och Linnea Brick-
man Kongahälla AIK men 
hemmahörande i Bohus vann 
varsin meriterad seger i Sä-
vedalsspelen i Partille i sön-
dags.

Annie Brickman vann tre-
steget på fina 11.30 i flickor 
17 och är med det tvåa i Sve-
rige i sin ålder just nu. Syster 
Linnea Brickman var faktiskt 
snäppet värre. Hon inte bara 
vann slägga för flickor 15 utan 
satte dessutom nytt distrikt-
rekord för F15 i Göteborgs-
distriktet och är med det trea 
i Sverige.

Mary Alenbratt, också 
Bohus och Kongahälla 
AIK, var i Holland och kros-
sade det gamla klubbrekordet 
till fina 4.29 och är Sverigeet-
ta i F17 på 1 500 meter.

Det måste vara något i 

luften eller vattnet på Skolvä-
gen i Bohus ty alla dessa tre 
lovande friidrottstjejer bor 

längst denna väg.
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Fina friidrottsframgångar för Bohustjejer

Linnea Brickman (t v) och storasyster Annie tog var sitt guld 
på Sävedalsspelen. Linnea Brickman (t v) och storasyster 
Annie tog var sitt guld på Sävedalsspelen. 

ÖVERBYN. Ungdoms-
kommittén i Norra 
älvsborgsdistriktet av 
Sportfiskarna arrang-
erade för tredje året i 
rad en metarhelg för 
distriktets ungdomar. 

Arrangerande klubb 
var Sportfiskarna Troll-
hättan-Vänersborg och 
aktiviteten var förlagd 
till klubbstugan på 
Överbyn vid stranden 
av Göta älv.

Ledare var Birgitta 
Björk från Skepplanda 
och Wicanders Sport-
fiskeklubb biträdd av 
arrangörsklubbens 
Emma Bäcker.

Hela lördagen, ända fram 
till kvällen, utnyttjades till 
teoretisk och praktisk utbild-
ning i mete och det var en 
skara väl förberedda juniorer, 
som på söndag ställde upp i 
årets distriktsmästerskap för 
att kämpa om kvalificerings-
platser till nästa års SM.

 Deltagarna från Ale kom 
från Wicanders Sportfis-
keklubb och Fiskeklubben 
King Salmon Nordfish och 
dessa plockade hem samtli-

ga sex medaljer i DM.

I äldre herrjuniorklassen 
segrade Andreas Jensen 
med 836 gram tätt följd av 
Nicklas Baggersgård med 
812 gram och på bronsplats 
Martin Sutinen med 480 
gram i sin fångstpåse. Samt-
liga tävlande för Wicanders 
SFK.

I den yngre klassen seg-
rade David Jenås, FK King 
Salmon Nordfish med 597 
gram och silver gick till klubb-
kamraten Måns Olsson, 217 
gram och Amandus Jern-
berg, Wicanders SFK tog 
bronset med en fångst på 
186 gram. Detta innebär att 
minst fem juniorer från Ale 
är kvalificerade till nästa års 
SM.

Även de äldre tävlande 
från Wicanders SFK gjorde 
bra ifrån sig. I äldre damvete-
ranklassen blev det både guld 

och silver genom Gunnel 
Olsson 411 gram och Laila 
Johansson, 171 gram.

I damveteranklassen blev 
det guld genom Birgitta 
Björk, som kunde väga in 
919 gram och silver gick till 
Inger Larsson från en annan 
aleklubb, nämligen Ledets 
Fiskeförening.

Robert Andersson fick 
862 gram och bärgade en 
silvermedalj i herrsenior-
klassen.

Bronsmedaljer blev det 
i både herrveteranklassen 
och äldre herrveteranklas-
sen genom Kent Karlson, 
386 gram och Ingemar An-
dersson, 687 gram.

Det blir ett stort gäng från 
Wicanders som nästa år stäl-
ler kosan till SM, var det nu 
blir.

BERTIL CARLSON

Populär 
metarhelg för tarhelg för 
ungdomarungdomar

Metehelgens juniorer med ledare samlade vid stranden av Metehelgens juniorer med ledare samlade vid stranden av 
Vänern                     Foto: Bertil CarlsonVänern                     Foto: Bertil Carlson

Bränsleförb. bl. körn. 7.3-12,4 l/100 km, co2 utsläpp 174-298 g/km, miljöklass 2005. 
Bilen på bilden är extrautrustad.  

Det lönar sig att åka några mil, för en bra affär!

Vernissage
från 16 juni

Premiär för nya Audi A5, 
välkommen in.

ÖPPETTIDER: 
Måndag-fredag 9-18 • Lördag 10-15 • Söndag 17/6 11-16

OBS!  Lördagar stängt fr v.25-v32
Trollhättevägen 18 • Kungälv 

Tel. vx 0303-620 00 • Bilförs 0303- 620 10
www.bilab.se

Nackspärr, Ischias
Ryggskott, Tennisarm

Företagsmassage (F-skatt finnes)

Elektroterapi, Massage
Akupunktur

Tel. 031-98 11 99
070-777 36 68

Alkalievägen 5c, Bohus

Ring och boka Din tid!
Terapeut Arto. Välkommen!

Ps.

Ge bort ett 

presentkort!

1 tim. behandling 300:-

Ann-Therese Johansson, 18, från Skepplanda slog till i SM på hemmaplan. Första året som 
senior betydde överlägset SM-guld.


