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GÖTA. Medlemmarna i 
Lilla Edets Ridklubb kan 
andas ut.

Föreningens hittills 
största arrangemang 
gick som smort.

– Detta var första 
gången som vi ansva-
rade för en nationell 
tävling, en utmaning 
som blev till en nytänd-
ning för alla i LERK, 
säger ordföranden 
Camilla Olofsson.

Det började med regn på fre-
dagen, men under lördagen 
och söndagen klarade sig ar-
rangören från nederbörd. 
Laxhoppet uppe vid Ryrsjön 

blev en sportslig höjdare och 
publiken kunde njuta av hög-
klassig hästhoppning i dagar-
na tre.

– Det här hade aldrig gått 
att genomföra om vi inte hade 
haft så många frivilliga perso-
ner som ställt upp och jobbat 
både före och under själva 
tävlingshelgen, säger Camil-
la Olofsson.

Den nya parkeringsplatsen 
blev klar kvällen innan täv-
lingarna skulle ta sin början 
och tur var väl det. Intresset 
för Laxhoppet var nämligen 
stort bland deltagarna, över 
700 starter noterades.

– Allting har fungerat jät-
tebra och vi är nöjda, förkla-
rar Camilla Olofsson.

Av hemmaryttarna från 
LERK var det Anna-Karin 
Axelsson som visade bäst re-
sultat i den regionala hopp-
ningen på lördagen. Med 
hästen Goretex blev hon trea 
i 1.30 och med Melitta tia.

I nationell hoppning 1.40 
på söndagen fick Anna-Karin 
Axelsson/Melitta nöja sig med 
en 17:e plats efter tre nedslag. 
Vann gjorde Johanna Wahlin 
Eriksson, Strömsholms RSF, 
på hästen Paroussia.

I GÖTA
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Johanna Andersson från arrangörsklubben LERK på hästen Precious Time.Johanna Andersson från arrangörsklubben LERK på hästen Precious Time.

Lyckat arrangemang av Lilla Edets Ridklubb
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LILLA EDETS KOMMUN

Arr: Folkets Hus i Lilla Edet i samarbete med 
Lilla Edets kommun Kultur och fritid

Fredag 24/8 kl 20-24Fredag 24/8 kl 20-24
Folkets Hus Lilla EdetFolkets Hus Lilla Edet

DDJ: PerryJ: Perry
känd frånValand&Nivå Göteborgkänd från Valand&Nivå Göteborg

Salta & SötaSalta & Söta och och 
kalla drycker serveraskalla drycker serveras

DDrogfritt discorogfritt disco för dig i åk 7 för dig i åk 7
och uppåt. Entré 30 kroch uppåt. Entré 30 kr

BBlåskontroller för nykterhetlåskontroller för nykterhet 
kan förekomma!kan förekomma!

Var med 
och tävla 

om en 
Dvd spelare!

Folkets Hus 
Lilla Edet

MUSIKKVÄLLMUSIKKVÄLL
MED LOKALA BANDMED LOKALA BAND
Lördag 25/8 kl 20-24
Folkets Hus Lilla Edet

• HHaralds Hjältararalds Hjältar

• PPlanets and Asteroidslanets and Asteroids

• SSociety of Sicknessociety of Sickness
Utlottning av pizzamenyer m.m. 

Salta & söta och kalla drycker serveras.

Drogfritt för dig i åk 7och uppåt. Entré 30 kr.
Blåskontroller för nykterhet kan förekomma!

LILLA EDETS KOMMUNFolkets Hus 
Lilla Edet

Arr: Folkets Hus i Lilla Edet i samarbete med 
Lilla Edets kommun Kultur och fritid

Den andra av fyra musikkvällar i augusti hölls i Ljudaborg, Lödöse, i onsdagskväll. Publiksuc-
cén från förra onsdagen, då Sofia Karlsson var på besök, höll inte i sig. Fast de 80 personer 
som kom för att sjunga med när Spelmanslaget Kafferast tog ton gick inte hem besvikna. Det 
blev precis som utlovat mycket musik, sång, skrönor och skratt.

Foto: Allan Karlsson

Allsång med Spelmanslaget Kafferast

Allsångskvällen på Ljudaborg 
blev uppskattad även om pu-
bliktillströmningen var den 
tredubbla när Sofia Karlsson 
uppträdde förra onsdagen. 
Nästa vecka väntar jazziga 
visor med Vier Brillen.

Casino • Dart  • Nöje

Torggatan, Älvängen, tel 0303-74 92 30

Hårdrockskväll!Hårdrockskväll!
Lördag 25 augustiLördag 25 augusti

Mortal 
Eternit

yPå scen

och

Skin In
fection

Tung Heavy Metal från 
tidig kväll till sen natt.

Dj: METAHOLIC


