
KUNGÄLV. I veckan 
invigdes en helt ny hop-
parena i Kungälv.

Troya Horse Arena är 
ett komplett ridhus av 
imponerande mått och 
med läktare på långsi-
dan som gör besöket till 
ett nöje även för publi-
ken.

Första evenemanget 
ägde rum i onsdags 
och torsdags, då Peter 
Markne – en av Sveri-
ges främsta hoppträ-
nare – fanns på plats 
för att lära ut sina hem-
ligheter.

Troya Horse Arena är en eve-
nemangsarena som självklart 
kan nyttjas av ryttare även 
från Ale.

– Ett liknade ridhus finns 
inte i närområdet så vi vänder 
oss till en stor målgrupp. Vi 
kommer att ha träningar, cli-
niks, pay and ride och självfal-
let även tävlingar som alla kan 
anmäla sig till, berättar initia-
tivtagaren Katarina Anders-
son.

Första evenemanget blev 
ett samarrangemang mellan 
Troya Horse Arena och 
Kungälvs Hästsportklubb. 
Peter Markne, ett av ridspor-
tens starkaste namn, bjöds in 
till en tvådagars clinik. Aleku-
riren var på plats och fick en 
pratstund med den ständigt 
bokade hopptränaren.

Vad vill du främst för-
medla?

–Jag vill betona vikten av 
att vara noggrann och förstå 
orsak och verkan. Det finns 
alltid ett skäl till varför hästen 
agerar på ett speciellt sätt. Du 
måste lära dig att förstå det 
och inte bara rida runt som ett 
frågetecken, svarar Markne.

Vad är det vanligaste 
felet som en "normalrytta-
re" gör?

–De bromsar för mycket 
med handen, de rider för 
mycket med handen. Det är 

bättre de ser till att bromsen 
verkligen tar.

Vad gör dig till en träna-
re med ett så oklanderligt 
rykte?

– Jag är ryttarnas spegel 
och en spegel ljuger aldrig. 
Jag avslöjar allt, brist som 
talang. Därför blir det en del 
tårar under en clinik med 
unga flickor. Vissa har väl-
digt svårt för att ta kritik, 
men jag försöker få dem att 
inte ta det personligt. Vi är här 
för att lära av varandra. Det 
är ingen examen, utan en av-
ancerad träning. Jag gör mitt 
bästa för att vara så pedago-
gisk som möjligt.

Vad gillar du nya Troya 
Horse Arena?

– Kallt! Äh, jag bara skojar. 
Det är en frisk satsning. Allt 
är nytt och fräscht. Utrym-
mena är väl tilltagna och jag 
tror verkligen det här kan bli 
ett lyft för Kungälv och när-
liggande klubbar.

För Kungälvs Hästsport-
klubb med 75 aktiva medlem-
mar är Troya Horse Arena ett 
jättelyft.

– Det är en perfekt event- 
och utbildningsarena. Vi 
har saknat det i Kungälv. I 
Högstorp bedriver vi dressyr, 
men hoppträningen har varit 

svår att arrangera. Nu har vi 
tillgång till ett nytt ridhus 

med all tänkbar utrustning i 
form av bland annat hinder. 
Det känns fantastiskt, säger 
ordförande Lena Wetter-
ling.
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i Ale Gymnasium

Välkomna till 30:e upplagan av

Fre 23/11
kl 17-23

Lör 24/11
kl 7-22

Sön 25/11
kl 7-21

NolCupen är en fotbollscup för pojkar 
10-14 år där många lag från Ale möter 

övriga västsveriges starkaste lag.

Lotterier. Servering av kaffe, 
korv o bröd, m. m.

Välkomna!

Grattis säger vi till Skepp-
landas damjuniorer lag 1 
som den gångna helgen 
vann Kycklingcupen i 
Alingsås!
I semifinalen besegrades 
Holmalund med 1-0 och 
i finalen mot Lerum blev 
det vinst med hela 3-0. 
Nämnas bör att Therese 
Madsen utsågs till ”Mat-
chens lirare” i finalen.

Bakre raden från vänster: Catrine Aronsson, Jonna Johans-
son, Malin Hult, Christer Claesson, Stig Persson. Främre 
raden från vänster: Caroline Krüger, Jennifer Thiel, Mikaela 
Larsson, Therese Madsen. Liggande: Caroline Karnerfors.

Foto: Alingsås Tidning

SBTK:s dam-
juniorer vann 
Kycklingcupen

BRIDGE
Vid partävlingen den 13 nov deltog 9 
par. Medel var 72 poäng och följande 
par placerade sig över medel:
1. Lilly Karlbom/Curt Nilsson    86 
2. Sune Johansson/Karl-Eric    
     Nilsson 84 
3. Elsa Persson/Rickard Johans-
     son 83 
4. Rune Ögren/Ole J Jensen       76 
5. Tage Jonsson/Torsten Johans-
     son 73 

BASKET
Division 3,  damer
GKIK – Ale Basket 50-39
Poängplockare Ale: Karin Johansson 
8, Cissi Ahlin 6, Amanda Magnusson 
6, Ulrika Lord 4, Therese Olsson 4, 
Maria Thorsson 4, Natalie Firth 3, Ida 
Gundersen 2, Nora Wever 2.

- Älska handboll- Älska handboll

Veckans matchsponsor

Ale Gymnasium 18/11 kl 13.30
Div 3
Herrar 
13.30 Ale HK - Partille IF

Älvängens kulturhus

22/11
Dam div 3

20.00
Ale HK - Stenungsund

25/11
P-97

11.40
Ale HF - Kärra

25/11
A-pojk
12.30

Ale HK - Aranäs
25/11

Dam div 5
13.30

Ale HF - Backa Brunnsbo

25/11
F-95

14.30
Ale HK - Sävehof

www.klubben.se/alehf

Ännu ett år på 
Ale Ring
Bohus Racing får nyttja 
Ale Ring ytterligare en 
säsong. Kommunstyrelsen 
beviljade i tisdags en ansö-
kan från klubben om att få 
använda go-cartbanan även 
kommande säsong. Nyttjan-
derättsavtalet gäller från och 
med 1 december 2007 till 30 
november 2008.
Arbetet med att hitta en ny 
permanent plats för en go-
cartbana fortsätter.

Ingen Marcus 
Olsson till AIF
Ahlafors IF är på värvar-
stråk, men av de som prov-
tränat har ingen ännu skrivit 
på för klubben. Lilla Edet IF:s 
skyttekung, Marcus Olsson, 
är en av de som provtränat på 
Sjövallen. Han deklarerade 
dock i veckan att han följer 
med LEIF upp i trean.

–Om det inte skulle ha 
blivit Lilla Edet så låg vi i alla 
fall bra till, säger AIF:s ordfö-
rande Thore Skånberg.

Ahlafors gläds åt att upp-
slutningen är god på trä-
ningen och att återvändarna 
Svante Larson och Daniel 
Olsson kör för fullt.

– Det är två mycket fina 
nyförvärv, myser Skånberg.

Troya Horse Arena invigt
Peter Markne – en av Sveriges främsta hopptränare var på plats

Ett splitter nytt ridhus med splitter nya hinder. Tro katten 
att ryttarna och hästarna trivdes.

Peter Markne, en av landets främsta hopptränare, var först ut som clinikinstruktör när Troya 
Horse Arena invigdes i veckan.

Troya Horse Arena i Skårby, Kungälv, mäter 72x26 meter 
och är främst avsedd för hoppning.
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Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se


