
2007  |   vecka 31   |   nummer 26  |   alekuriren   |   17 Sport

FOTBOLL I ALE

Fredag 10 aug kl 19.00
Nolängen

Nol – Nödinge

Måndag 6 aug kl 19.00
Jennylund

Bohus – Cruz Azul

Fredag 10 aug kl 19.00
Älvevi

Älvängen – Kozara

Måndag 6 aug kl 19.00
Forsvallen

Skepplanda 
– Lidköping

Fredag 10 aug kl 18.30
Sjövallen

Ahlafors dam 
– Öckerö

Lördag 11 aug kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Skene

Söndag 12 aug kl 17.00
Nolängen
Nol dam 

– Länsmansgården

Skepplanda Öppna avgjordes på traditionsenligt vis helgen efter midsommar på Forsvallen. 48 
korplag, vilket var rekord för turneringen, hade fördelats på 16 grupper. Det blev en fotbolls-
fest av stora mått och flera välkända profiler, bland annat Glenn Hysén, sågs i aktion. På kväl-
len blev det sommarparty där Kurt Olsson och Partypatrullen svarade för underhållningen.

Segrade i Korpcupen gjorde Alenet som i finalen besegrade ShellSea med 2-0. Vinnarlaget 
bestod av, övre raden från vänster: Urban Karlsson, Gabriel Altemark-Vanneryr, Håkan Tid-
strand, Anders Wester, Tapio Saaranen, Kim Börjesson, Christian Carlsson.

Nedre raden från vänster: Jerker Karlsson, Anders Prammefors, Mattias Luukkonen, Christi-
an Luukkonen.

Liggande: Målvaktssuveränen Joakim Ögren.

Saknas på fotot gör: Thomas Hedberg samt lagledarna Per-Ander Fritzson och Lars Levin.

Alenet segrade i 
Skepplanda Öppna

- Älska handboll- Älska handboll
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GÖTA. Det pågår febril 
aktivitet hos Lilla Edets 
Ridklubb.

Anledningen är att 
det i dagarna tre, 10-12 
augusti, ska arrangeras 
Laxhoppet.

– Det är en mycket 
stor händelse för klub-
ben. Över 600 starter 
och cirka 300 ekipage 
kommer att delta, säger 
Susanne Sjöstrand som 
är pressansvarig.

Det blir första gången som 
Lilla Edets Ridklubb står som 
värd för en nationell hopp-
tävling. Deltagare från hela 
landet kommer att finnas på 
plats i Göta kommande helg 
för att göra upp om medaljer-
na i de olika klasserna.

– För att få arrangera en na-
tionell hopptävling krävs det 
ett godkännande från Svens-
ka Ridsportsförbundet, som 
bedömer såväl klubben som 
själva anläggningen, säger Su-
sanne Sjöstrand.

Just nu är medlemmarna i 
full gång med att bygga till lo-
kaler och göra en allmän upp-
fräschning av anläggningen 
uppe vid Ryrsjön.

– Vi har snickrat ett nytt se-
kretariat och nu håller ideel-
la krafter på att iordningställa 
en parkeringsplats. Det krävs 
ett otal arbetstimmar för att 

få alla pus-
selbitar på 
plats, men vi 
har tack och 
lov en vecka 
på oss, säger 
Susanne.

Laxhop-
pet inleds 
på fredagen 
med lokal 
hoppning, 
fortsätter 
på fredagen 
med regio-
nal och av-
slutas på 
söndagen 
med den 
nationella 
klassen.

– Det 
krävs sär-
skilda ban-
byggare för 
att få ordna 
nationell 
hoppning. 
Till detta 
arbete har 
vi rekryte-
rat Annika 
Teibl och Sten Lindgren, 
säger Susanne.

Lokala ekipage
Många lokala ekipage från 
Ale och Lilla Edet kommer 
att dyka upp under tävlings-
helgen. Susanne Sjöstrand 
hoppas också att arrange-
manget ska tilldra sig ett stort 

publikintresse.
– Får vi bara hyfsat väder 

tror jag att det ska kunna 
komma en hel del folk. För 
själva tävlingens skull är vi 
inte lika väderberoende. Vi 
har en bana som tål i princip 
hur mycket regn som helst.

Mängder av sponsorer är 
med och backar upp Laxhop-

pet, inte minst Ale Ridsport 
som delar ut ett så kallat meet-
ingpris på 10 000 kronor.

– Det tillfaller det ekipa-
ge som samlat flest meriter 
under helgen, förklarar Su-
sanne Sjöstrand.

Alla hästsportsintresserade 
i närområdet är att gratulera. 
Till helgen får de sitt lystmä-

te och LERK sätter sitt för-
eningsnamn på den svenska 
ridsportskartan.

Nationell hopptävling arrangeras i Göta

Susanne Sjöstrand i Lilla Edets Ridklubb har utnämnts till pressansvarig för Laxhoppet, en nationell hopptäv-
ling, som går av stapeln i Göta 10-12 augusti.

– Över 600 starter under tre dagar
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