
BOHUS. Förra helgens 
hopptävlingar för ponny 
på Jennylund blev 
en stor framgång för 
arrangörsklubben.

Inte mindre än tre 
vinster kunde Ale-Jen-
nylunds ridklubb räkna 
in under lördagen.

Yngst av dem alla var 
Elin Wessberg, 10, från 
Nödinge.

Det blev en mycket lyckosam 
tävlingshelg, inte bara sports-
ligt utan också arrangörsmäs-
sigt.

– Totalt hade vi nästan 600 
starter och närmare 1800 per-
soner som strömmade genom 
anläggningen. Lördagens täv-
lingar var inte över förrän vid 
tiotiden på kvällen, berättar 
Birgitta Berg, pressansvarig.

Sportsligt var det som sagt 
gott om medaljer – och även 
av den ädlaste valören.

Rebecca Rideskär vann 
med Millhouse L:B klass 1 
kategori C. Carolina Järv-
holm på Queen Shania vann 
L:B klass 1 D och 10-åriga 
Elin Wessberg från Nödinge 
vann på Bin Light L:C kate-
gori C.

Även Matilda Hjalmars-
son var ytterst nära prispallen 
efter en suverän ritt. Hon red 
ridskolans "Vallentina", men 
hamnade precis utanför place-
ring. På söndagen kom hem-
matjejen, Therese Lord, på 
Candellight tvåa i 1,10-hopp-
ning och Ann-Sofie Wallbert
kom trea på hästen Dens.

– Vi är glada över fram-
gångarna, men också över det 
faktum att vi klarade av ar-

rangemanget så 
bra. Våra frivil-
liga funktionä-
rer gjorde en 
strålande insats. 
Vi är evigt tack-
samma, säger 
Birgitta Berg.
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4 krockkuddar, ISOFIX-fästen, TCS antispinn, ESP antisladd. 
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Göte Carlssons Bil AB

Från 139.900:-

ALAFORS. Strax före presslägg-
ning presenterade AIF:s tränare, 
Peter Håkansson, sin premiä-
relva.

Löftet Johan Elving får chan-
sen direkt.

– Han blir bättre för varje trä-
ning och match. Ska bli intres-
sant att följa, säger Håkansson.

Det var med stor vånda som tränardu-
on Peter Håkansson och Thomas Hven-
felt offentliggjorde truppen till premiä-
ren mot Jonsered.

– Det är ett angenämt problem. Alla 
som är uttagna i truppen skulle lika gärna 
ha kunnat starta, beskriver Håkansson 
den stenhårda konkurrensen och som 
om inte det var nog.

– Det finns killar utanför truppen som 
också är självklara alternativ.
Kalle Svensson, anfallaren från Fässberg, 
är ett sådant exempel.

– Vi bedömde inte att vi hade råd med 
en anfallare till. Kör vi fast behöver vi spe-
lare som kan förändra matchbilden och 
det kan till exempel Christian Gunar-
son och Peter Kihlgren, förklarar Hå-
kansson.

Ett stort glädjeämne var förstås att 
Mattias Skånberg kunde träna för fullt 
i onsdags och förklarades därmed spel-
klar. Hans betydelse för laget går inte att 
överdriva.

Johan Elving, 20, är premiärelvans 
stora överraskning. Han tar plats i den 
gyllene triangeln på mitten, där lagkap-
ten Mattias Skånberg dirigerar.

– Vi tror på Johan och det vill vi visa. 
Han har en fantastisk teknik och ett spel-
sinne som få, motiverar Håkansson.

Till vänster spelar Rade Radovic och 
om han och Johan Elving har lika roligt 
på fotbollsplan utomhus som de hade 
inomhus i vintras – ja, då får alla lag se 
upp.

AIF:s startelva mot Jonsereds IF på lördag:
Målvakt: Stefan Johansson.
Försvar fr h: Henrik Andersson, David Forsman, 
Marcus Hansson, Johnny Stenström.
Mittfält fr h: Christian Berndtsson, Michel Bernt-
son-Gonzales, Mattias Skånberg, Johan Elving, Rade 
Radovic.
Anfall: Daniel Olsson.
Bänken: Rikard Nylander, Peter Kihlgren, Christian 
Gunarson, Tobias Embäck, Andreas Skånberg.
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Elving tar plats i 
startelvan

Matchrapporterar från Jonsereds IP
Lördag 12 april från kl 15.

Kurre-TV – där det händer

Elin Wessberg från Nödinge vannElin Wessberg från Nödinge vann 
sin klass när Ale-Jennylunds rid-sin klass när Ale-Jennylunds rid-
klubb arrangerade hopptävlingarklubb arrangerade hopptävlingar 
för ponny.för ponny.Hemma bäst!st!

– Fina placeringar för Ale-
Jennylunds ridklubb

Mathilda Hjalmarsson på ridskolans 
Vallentina svarade för en bra insats.

Foto: Allan Karlsson
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