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Sista omgången av Ridsportallsvenskan division 2 serie J 
gick hos Lilla Edets Ridklubb söndagen den 23 september. 
Lilla Edets Ridklubb hamnade på fjärde plats, men delade för-
staplatsen totalt i serien med Nuntorps hästsportklubb. Det 
efter ha vunnit första omgången, trea i andra omgången och 
fyra i sista omgången. De sex främst placerade i serien går 
vidare till finalen som rids i Skara den 13 oktober. De som re-
presenterat Lilla Edets Ridklubb har varit, Lotta Järnström/
Santa Fe, Maria Nyberg/Daytona Ct, Martina Dynesius/
Plytan, Angelica Ström/Tonic och Malin Sjöstedt/Cleopatra. 
Lagledare har Åsa Åhs varit.

LERK delad 
förstaplats 
i serien

I lördags arrangerade Ale Trial Klubb en av deltävlingar-
na i MHF Ungdoms Västtrial. Det var 59 startande och av 
dem var det tio nybörjare.

Klasserna var uppdelade i 80N, 80C, 80B, 125B, 125A, 
Motion C och Motion B. För de som inte känner till det så 
är motionsklasserna för de lite äldre och de andra är ung-
domsklasser mellan 8-17 år.

Arrangören hade tur med vädret, det var uppehåll hela 
dagen. Dagarna innan hade det dock regnat rejält det blev 
därför en lerig tävling som kördes i skogarna i Älvängen. 
Trots allt så tyckte alla tävlande att Ale Trial Klubb hade 
gjort en bra tävling med många kluriga sektioner.

Trialtävling i 
Älvängen

I förra veckan avgjor-
des Skol-DM i hästhopp-
ning på Clarebergs Ridklubb. 
24 elever deltog från olika 
skolor i regionen. Tävlingen 
var uppdelad i två klasser. Ryt-
tarna lånade hästar från rid-
skolan. I ponnyklassen deltog 
16 ekipage och segrade gjorde 
Karolina Järvholm, Ahlafors 
Fria Skola, på hästen Babsan. 
Emelie Lämhed, AFS, på 
ponnyn Josefin kom fyra.

I hästklassen kom Re-
becka Konradsson, AFS, 
tvåa på hästen Pippi. Det var 
stilhoppning, vilket inne-
bär att det fanns en domare 
som bedömde ryttaren under 
hoppningen. Man tittar bland 
annat på sitsen, hjälperna, 
vägval etcetera och ryttaren 
får ett antal poäng för sin ritt. 
Avdrag i poängen görs vid riv-
ning, om hästen vägrar och så 
vidare.

Karolina Järvholm fick 39 
poäng, Emelie Lämhed 32, 

och Rebecka Konradsson 
30 poäng. ���

Tre elever från Ahlafors Fria Skola som gjorde mycket bra 
ifrån sig på Skol-DM i hästhoppning. Från vänster Karolina 
Järvholm, Emelie Lämhed, Rebecka Konradsson.

Ale Basket arrangerade en höstcamp, 14-16 september, vilket fick utgöra starten för bas-
ketsäsongen 2007. Många åldersgrupper deltog i träningen, från 1989-1999. Träningshelgen 
blev mycket lyckad med föreläsare Kjell Eliasson, som talade under rubriken ”Vett och etikett 
på och utanför planen”, och gästtränare Jan Enjebo med flera. Förutom själva träningarna 
ordnades det med bland annat tävlingar, poängpromenad, brännboll och filmvisning. Campen 
avslutades med en straffkasttävling om ”Guldbollen”, som Jonatan Thornander i Pojkar 93 
vann. 

DM-framgångar för Ahlafors 
Fria Skola

SKYTTE
DM O-Trap, Hisingen, 23/9:
1. Eje Carlsson, Skepplanda, 89
2. Fredrik Palm, Hisingen, 84
3. Martin Jansson, Hisingen, 80
4. P-O Pehrsson, Skepplanda, 78
5. Mikael Staaf, Skepplanda, 76
6. Rickard Andersson, Skepp-
landa, 74

RM O-Trap, Hisingen, 23/9:
1. Eje Carlsson, Skepplanda, 112
2. Fredrik Palm, Hisingen, 105
3. Martin Jansson, Hisingen,  99
4. P-O Pehrsson, Skepplanda, 97
5. Rickard Andersson, Skepp-
landa, 93
6. Thomas Ivarsson, Hisingen, 92

BRIDGE
Vid tisdagens partävling i Alvhem 
deltog 11 par. Medel var 80 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:

1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson  100
2. Elsa Persson/Rickard Johans-
son 95 
3. Torsten Johansson/Tage Jons-
son 93
4. Rune Ögren/Ole J Jensen     92
5. Lisbeth Alfredsson/Eleonor 
Holmqvist 84
6. Karl-Eric Nilsson/Per Karls-
son 81

LN-70 HC går en ny och spännande framtid 
tillmötes. Ishallsbygget är i full gång.

Nu söker vi Dig som är intresserad 
av att träna vårt J20 lag/div.4 
eller våra A-pojkar.
Du som är intresserad ring eller maila vår ordförande 
Lennart Holmqvist 0739-45 48 61

www.ln70.se

Höstcamp hos Ale Basket

- Älska handboll- Älska handboll

Murbiten • ICA Supermarket

Ale Betongborrning • Alekuriren

M2 • Nordisk Rörmärkning

Vill duVill du spela handboll? spela handboll?

Pojkar & fl ickor födda -97
Ring Tobias 0706-432 719

Handbollsskola födda -00, -99, -98
Ring Håkan 0706-254 992

Matcher 7/10 Ale Gymnasium

13.30 Herr

Ale HK – Kärra
14.45 Dam

Ale HK – Tostared

Premiären avbröts för Surtes innebandydamer
Surte IS innebandydamer 
var på väg att bokstavligen 
spolas bort i premiären borta 
mot IBF Göteborg.

Vid underläge 0-3 två mi-
nuter in på andra perioden 
valde domaren att bryta mat-
chen.

– Det gick inte att spela 

innebandy under sportsliga 
förutsättningar i den hallen. 
Domaren var tvungen att 
bryta, det hade varit farligt att 
fortsätta spela eftersom golvet 
på sina håll var såphalt, säger 
SIS-tränaren Stefan Fors-
berg.

Vad som nu händer är upp 

till förbundet. Surte har sagt 
att de kan tänka sig spela 
vidare matchen från under-
läge 0-3.

– Ingen ska få tro att vi 
försökte utnyttja situationen. 
Det var med hänsyn till ris-
kerna som vi accepterade att 
bryta matchen.

Mattias Tersing, tränare i In-
lands IF.

Positivt i Inland 
– trots allt
LILLA EDET. Serien lever 
in i det sista.

Åtminstone för 
Inlands IF.

Laget behöver tro-
ligtvis minst en poäng 
borta mot Corner för 
att säkra kvalplatsen.

Årets tabell i division fyra Väs-
tergötland västra borde inte 
vara någon särskilt rolig läs-
ning för Inlands IF, men trots 
den utsatta positionen låter 
tränare Mattias Tersing sig 
inte nedslås.

–Stämningen är kanon i 
truppen. Vi är 28 man i trä-
ning och har kul ihop. Vi gillar 
att spela fotboll så vi räds inte 
att eventuellt få spela ett par 
kvalmatcher, säger han.

Att det skulle bli ett tufft 
fotbollsår förstod Tersing 
tidigt.

– Målet i år var att rädda 
kontraktet och klarar vi det 
ska vi vara väldigt nöjda. Vi 
är mitt i en generationsväxling 
och bygger för framtiden.

På söndag möter Inland 
Corner borta. Skepplanda 
som är två poäng bakom har 
Arentorp att möta.

– De kan vinna den mat-
chen och det betyder att vi 
måste ta minst en poäng. 
Elmer/Fåglum får det svårt 
mot Vara som fortfarande 
spelar för att nå den övre kval-
platsen, resonerar Tersing.
PER-ANDERS KLÖVERSJÖ

Sport


