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Söndagen den 19 augus-
ti avgjordes första omgången 
i hoppningens division 2 för 
häst av stapeln på Nääs.

I lagtävlingen utklassade 
Lilla Edets Ridklubb, bestå-
ende av Martina Dynesius/
Plytan, Maria Nyberg/Day-
tona CT, Malin Sjöstedt/
Cleopatra och Lotta Järn-

ström/Santa Fee, sina kon-
kurrenter. 

LERK vann som enda fel-
fria lag, tvåa var Loo RF med 
10 fel. 

Lagledare för segerlaget 
var Åsa Åhs.
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Överlägsen seger för LERK

I Värnamo avgjordes Ve-
teran-SM i friidrott med 200 
föreningar på plats som till-
sammans svarade för 1 400 
starter.

Under fredagen sprang 
Peter Johansson 400 meter 
häck och slutade 3:a efter 
att ha passerat Lars Dirsche 
från Göteborg på näst sista 
häcken. På lördagen var det 
dags att löpa 400m och där 
blev det årsbästa med 55.53 
och en fjärde plats. Vann 
gjorde Mattias Sunneborn. 

Under söndagseftermid-
dagen var det 800 meter som 
stod på programmet. Peter 
gick ut som fjärde man efter 
100 meter. Vid 250 meter var 
det en motståndare som spar-
kade undan benet, så att han 
tappade till en åttonde plats. 
Men med 200 meter kvar bör-
jade han att avancera och lyck-
ades tillslut spurta till sig en 
bronsplats med tiden 2.08.02 
endast 0.03 sek tillgodo på 
Niklas Svensson från Jön-
köping. Vann gjorde Mattias 

Sunneborn på 2.01.07
Markuz Agblad vann 

i Lerum, Felicia Grun-
dell vann i Varberg och Jo-
nathan Gustavsson satte nytt 
klubbrekord på DM i Troll-
hättan. Som ni förstår har det 
varit en kompakt vecka med 
många tävlingar.

Markuz Agblad, 15 år, vann 
spjuttävlingen i Lerum med 
nya personbästa 38.33 meter. 
Det var en tuff tävling där det 
pendlade mellan ledarna. De 
sex bästa var inom 3.5 meter. 

Felicia Grundell, 8 år, 
tog hem tre medaljer i Var-
berg. Hon segrade i kula med 
5.04 och på 600 meter slutade 
hon tvåa med tiden 2.24.65. 
I längd blev det 2.85 och en 
tredje plats. Maja Henriks-
son 8 år kom tvåa både i längd 
på 60 meter. Resultaten blev 
mycket fina, 3.15 meter och 
10.71 sekunder.

DM för Västergötland av-
gjordes i Trollhättan förra 
helgen. Jonathan Gustavs-
son, 12 år, tog nytt klubbre-

kord i tresteg. Det gamla var 
9.47 och han hoppade 9.50 
och det blev ett brons vid DM. 
Robin Johansson, 14 år tog 
hem ett silver på 300 meter 
med personbästa 44.56 sek-
under. Gabriella Anjou, 11 
år, ökade rejält och stötte över  
sju meter för första gången 
och tog ett silver med fina 
7.01 meter.

På tisdagskvällen avgjordes 
Granitloppet, en sträcka på 7  
kilometer. Ett lopp som man 
inte glömmer i första taget. 
Arrangörerna hade gjort ett 
jättejobb i den bohuslänska 
naturen, banan var snitslad i 
en mycket tuff terräng. Delta-
garna sprang över stock, sten, 
rötter och i lera. Ibland var 
det tufft att överhuvudtaget 
springa i den hårda terräng-
en, men ett väldigt roligt lopp. 
Peter Johansson, Tingbergs 
AIS, vann på tiden 31.07.
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Två brons till Peter 
Johansson på Veteran-SM

TA CHANSEN! 
Boka en lektion idag med 
Niclas Fasths personliga 

golftränare Graham Crisp. 
Ring 0303-636 18.

VISNINGAR: LÖRDAG-SÖNDAG
25/8, 26/8, 1/9, 2/9, 8/9, 9/9, 22/9, 23/9

Alla som är med på en visning erhåller en 
greenfeebiljett för att kunna prova banan.

PROGRAM:

• Presentation av Nödinge GK.
• Visning av banan.

• ”Clinic” av Graham Crisp.

Testa Göteborgs nya 

SUPERBANA!

Anmäl
dig på 

0303-636 18

www.nodingegk.se
Tel 0303-74 60 76

Göteborgsvägen 72 Älvängen

med

69
öreöre**

/bild. Gäller 10 x 13 cm och 10 x 15 cm

SverigesSveriges 
billigastebilligaste

digitalbilder!digitalbilder!
Kom in med ditt minneskort 

eller cd till butiken. 
Du kan också beställa dina 
bilder på www.alvfoto.se

Erbjudandet gäller t o m 15 september
*Startavgift tillkommer. Via hemsidan 9:- och med cd 29:-

Unikt tillfälle 

att förvandla 

dina bästa 

digitalbilder till 

fotobeständiga

riktiga bilder!

JUST NU

Framgångarna fortsätter Framgångarna fortsätter 
för Lilla Edets ridklubb.för Lilla Edets ridklubb.


