
Linda Esberg och Annika
Birklin på Älvängens Ponny-
ranch har haft en lyckad start på 
tävlingssäsongen. Båda tävlar 
för Lilla Edets Ridklubb. Det 
är Annika som rider hästarna 
Dear Love och Twice as Tough. 
Annika rider även Anna-Karin
Axelssons hästar Melitta och 
Goretex.

LERK:s division 1-lag vann 
första omgången på Grevagår-
den i Skövde, 16 mars. Goretex 
vann 110 och Twice as Tough 
120.

I helgen (6/4) var det tävling 
hos Skaraortens Ridklubb, där 
kom laget fyra. Därmed går 
Lilla Edets Ridklubb vidare 
till final som går i Stenungsund 
den 19-20 April. 

Efter lagtävlingen var det 
dags för individuella klasserna 
120 och 130. I 120 vann Dear 
Love, tvåa kom Melitta och 
trea kom Goretex. I 130 kom 
Twice as Tough tvåa och Go-
retex fyra.
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Välkommen till SjövallenVälkommen till Sjövallen 
Division 2 Västra Götaland

Lördag 19 april kl 15.00

Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg
Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 

10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Matchvärd:

AhlaAhlafors IFfors IF vsvs Utsiktens BKUtsiktens BK
Agnesbergsv. 2,  424 38, Agnesberg

Öppet alla dagar: Vardagar 10-18, Lördag 
10-16, Söndag 11-16 | Tel. 031-46 29 00

Framgångar 
för Älvängens 
Ponnyranch

Sex  lag från Ale Basket 
deltog i år i den årliga be-
römda basketcupen i
Skövde, 4-6 april. 

Till Skövde kommer lag 
från hela Sverige, Finland, 
Norge med flera. I årets täv-
lingar deltog 127 lag, vilket 
innebär drygt 1 600 spela-
re, ledare och föräldrar.

Fem av Ale Baskets sex 
lag gick till A-slutspel, 
pojkar -93 gick det allra bäst 
för. De kom ända till semi-
final där killarna gjorde en 
riktigt bra kämpamatch mot 
Borås. Borås, som sedan 
vann även finalen, blev 
dock lite för tufft motstånd 
och resultatet blev 18-51.

Det var många spännan-
de matcher och aldrig förr 
har så många alelag tagit sig 
till A-slutspel. En stor eloge 
till alla alelagens spelare 
som skötte sig exemplariskt 
både på och utanför spel-
planen under hela helgen.

Eva Gustavsson

Annika Birklin på hästenAnnika Birklin på hästen 
Dear Love, som är vår egenDear Love, som är vår egen 
uppfödning.uppfödning.

FOTBOLL
Älvängens IK – Alvhems IK 3-1 (1-1)
Målskyttar ÄIK: Johan Karlsson, 
Anders Wester, Ali El-refaei.
Alvhem: Daniel Hanzén.
Kommentar: Det märktes att 
seriestarten inte är långt borta. Båda 
lagens aktörer visade stundtals upp 
snabba fötter och tränarna hos res-
pektive klubbar bör känna sig ganska 
nöjda.
Hemmalaget, ÄIK, fortsätter att satsa 
på yngre årgångar där medelåldern 
ligger omkring 20 år. Men  ryggraden 
får dock räknas på målvakten Patrik 
Johnsson, Jimmy Thörnqvist, Jens 
Nilsson, Rickard Andersson samt 
några till.
  Alvhem har plockat åt sig en del 

starka kort där en trio smålän-
ningar med division 3 och 4-förflutet 
kommer att ge laget en fin injektion.

Älvängens IK – Skepplanda BTK 2-1
Målskyttar ÄIK: Jens Nilsson 2. SBTK: 
Per Renlund (straff).
Kommentar: Inför kommande 
seriestart rörde båda lagen om sina 
uppställningar. ÄIK har laget klart på 
de flesta platser, medan SBTK ännu 
inte spikat startelvan.
– Det saknades  några tilltänkta spe-
lare som hade förhinder, men i övrigt 
hoppas vi på det manskap som ställde 
upp mot ÄIK, förklarade man hos  de 
gulsvarta.
Tyvärr blev det ingen gräspremiär i 

onsdags, så Älvevis grusunderlag fick 
duga. Nu närmar sig stundens allvar 
för de båda lagen och för ÄIK  är det 
match mot Göteborgs SIF redan på 
söndag.

BRIDGE
Vid partävlingen i Alvhem den 8 april 
deltog 10 par. Medel var 108 poäng 
och följande par placerade sig över 
medel:
1. Lilly Karlbom/Elsa Persson        131
2. Torsten Johans/Tage Jons         120 

 3. Karl-Eric Nils./Sune Johans.        119 
 4. Ole J Jensen/Nils Lindström      118 
 5. Rolf Karlsson/Stig Johansson    117 
 6. Kåge Samuelsson/Arnold Ivars. 111 

På torsdag får Kungsgår-
den i Alvhem fint besök. Ale 
Golfklubb har bjudit in sina så 
kallade VIP-sponsorer till en 
föreläsning med den före detta 
förbundskaptenen i handboll, 
Bengt Johansson.

– ”Bengan” är en fantastisk 
människa och han är oerhört 
social. Han är utan tvekan en 

av de största ledarna som vi 
har haft inom svensk idrott, 
säger Cerry Holmgren på 
Ale GK:s kansli.

Han om någon borde veta. 
Under ett antal år kampera-
de de tillsammans med det 
svenska handbollslandslaget, 
då Holmgren var verksam 
som massör.

– Alla visste sina roller och 
han fick alla att känna sig vik-
tiga i organisationen, säger 
Holmgren.

Ett 50-tal personer är in-
bjudna till torsdagens arrang-
emang, som inleds med en ge-
mensam lunch.

JONAS ANDERSSON

Ale Baskets P-93 till semifinal i Skövde

På bilden ser vi Ale Basket 
pojkar 93 i semifinalsmat-
chen mot Borås.
Foto: Anne Blomster Tjärnlund

Den före detta 
förbundskapte-
nen i handboll, 
Bengt Johans-
son, kommer 
till Kungsgår-
den i Alvhem 
på torsdag. 

FOTBOLL I ALE

Handbollens DagHandbollens Dag
Lördag 24 majLördag 24 maj

i Älvängens Kulturhusi Älvängens Kulturhus

Sponsor:

- Älska handboll- Älska handboll

Det blir en heldag för både stora 
och små som älskar handboll 

med mixade lag.
Servering, hamburgerbar, lotterier och överraskningar.

Alla är hjärtligt välkomna

För mer information och anmälan 
kontakta din tränare/ledare.

www.klubbenwww.klubben.se/alehf.se/alehf

Bengt Johansson föreläser på Kungsgården

NOL. Med hjälp av 
fyra tjejer från års-
kurs 6 kunde Nolsko-
lan genomföra sin årliga 
innebandyturnering.

Bland killarna segrade 
The Boys och bästa 
flicklag blev Sportfå-
narna.
Det var stundtals tuffa tag när 
slutspelet i Nolskolans inne-
bandyturnering gick av sta-
peln i måndags. Arrangörs-
kvartetten skötte dock sin 
uppgift med bravur och hade 
dessutom god assistans av lä-
rarduon Ragne Bengtsson
och Fredrik Blomqvist.

– Tjejerna har planerat tur-
neringen själva på sin fritid 
och varit en ryggrad i hela 
det här arrangemanget. Det 
har varit ett sant nöje att sam-
arbeta med dem, säger Ragne 

Bengtsson.
Turneringen, som var 

öppen för killar och tjejer från 
årskurs 3-6, fick en rafflande 
upplösning. I tjejfinalen blev 
det uddamålsseger för Sport-
fånarna från årskurs 6, 2-1 
mot de ett år yngre flickorna 
i Princess.

Killfinalen mellan The 
Boys (årskurs 4) och Team 
K.K (årskurs 6) satte punkt 
för eftermiddagens slutspel. 
Det blev en målrik tillställ-
ning som The Boys (årskurs 
4) kunde vinna med 8-5.

– Det var roligt att vinna, 
men det satt hårt inne. Det 
blev en jämn final, ansåg 
Emil Jovicevic, en av guld-
hjältarna.

Noteras bör också att i 
”Nolskolan jorden runt” har 
man nu hunnit 30 420 kilo-
meter. Vidare kan nämnas att 

Nolklassikerns två återståen-
de deltävlingar, cykling och 
löpning (Nolvarvet), avgörs 

den 8 maj respektive 5 juni.

JONAS ANSDERSSON

Innebandydramatik i Nolskolans 
årliga turnering

Arrangörerna till Nolskolans innebandyturnering (bakre 
raden från vänster), Jenny Jansson, Emelie Ekvall, Ellinor 
Wenanader och Therese Persson tillsammans med de segran-
de lagen. Emil Joviccevi och Shpejtim Sefejini från The Boys 
och Alexandra Strömme och Hanna Rubensson från Sport-
fånarna. I killarnas segerlag ingick även Viktor Larsson och i 
tjejerna guldgäng Lovisa Torstensson och Jenny Larsen.

Sön 13 april 17.00
Nolängen

Nol dam – Bergum

Tors 17 april kl 18.30
Surte IP

Surte – Kalvsund

Tors 17 april kl 18.30
Jennylund

Bohus – Färjenäs

Fre 18 april kl 18.30
Nolängen

Nol – Hyppeln

Fre 18 april kl 18.30
Vimmervi

Nödinge – Fotö

Lör 19 april kl 13.00
Älvevi

Älvängen – 
Kärra/Klareberg

Lör 19 april kl 15.00
Sjövallen

Ahlafors – Utsikten


