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BOHUS. Ale-Jenny-
lund RK hade åtta egna 
deltagare i den regio-
nala hopptävlingen som 
avgjordes i helgen.

Ändå var det OS-ryt-
taren, Victoria Carler-
bäck på hästen Casino, 
som fick mest upp-
märksamhet.

– Jättekul att hon 
valde att komma hit, 
det känns hedrande, 
säger klubbens sekre-
terare, Annika Jonsson.

Viktoria Carlerbäck var en av 
deltagarna i det svenska OS-
laget i fälttävlan. Resultatet 
blev en imponerande fjär-
deplats, men ingen rast och 
ingen ro för den saken. Hem 
igen och i helgen var det re-
gionala hopptävlingar på Jen-
nylund i Bohus, då blev det 
också som väntat seger för 
Carlerbäck på hästen Casino 
på höjden 1,20. I samma klass 
kom hemmaryttaren Johanna 
Olsson, 25, från Skepplanda 
på en finfin sjätteplats.

– Det är en av mina främsta 
placeringar. Jag har en fem-
teplats från tidigare i år. Det 

har gått allt bättre. Hon har 
blivit ett år äldre och ett par 
år mognare, berättar Johanna 
om sin 11-årga Romanique 
som hon har ridit i fyra år.

Johannas sjätteplats blev 
arrangörsklubbens bästa pla-
cering. Hon hoppade också 
på höjden 1,30, men slutade 
där på plats 21. Övriga delta-
gare från Ale-Jennylund var 
Terese Lord, Olivia Jäv-
holm, Lisa Larsson, Marika 
Jonsson, Victoria Eriksson, 
Karin Nilsson och Caroli-
ne Klein. Totalt var det 350 
starter på två dagar. Det är 
ett arrangemang som kräver 
mycket av den ideella fören-
ingen.

– Det är fantastiskt att 
se vilka insatser som görs. 
I helgen har 45 funktionä-
rer hjälpt till med allt från 
att bygga hinder, stå i café, 
administrera tävlingen och 
sköta om parkeringen, be-
rättar Annika Jonsson.

Klubben har låtit satsa på 
att utbilda egna domare och 
har i Claes Jansson en pro-
fessionell banbyggare.

– Det är en enorm tillgång 
att förfoga över den kompe-
tensen i klubben. Claes får 
mycket beröm för sitt sätt att 

lägga banorna, säger Annika 
Jonsson.

Ale-Jennylund RK får 
mycket beröm för sina täv-
lingar, som i vissa fall till och 
med är dubbelt så stora som 
helgens.

– Ja, ibland har vi upp emot 
600 starter. Då är det hopp-
ningar från tidig morgon till 
sen kväll. En sådan helg har 

vi mellan 1200-1500 perso-
ner som snurrar runt på om-
rådet. Intresset är stort och vi 
sätter verkligen Ale på kartan, 
menar Annika Jonsson.

Den snart 40-åriga anlägg-
ningen är sliten och hindrar 
klubben från att arrangera de 
riktigt stora tävlingarna.

– Jennylund är verkligen i 
behov av renovering, fram-

för allt ridhuset. Vi för en 
dialog med politikerna och 
Ale kommun. Förhoppnings-
vis lyssnar de. Klubben gör 
en stor insats för kommunen 
i det tysta. Vi fungerar som 
fritidsgård för väldigt många 
ungdomar och vi skulle gärna 
vilja att anläggningen blir 
mer handikappanpassad, av-
slutar Annika Jonsson efter 
en lång tävlingshelg.

På annat håll lyckades Ale 
Jennylunds dressyrlag i divi-
sion 3 vinna första omgång-

en som arrangerades av Nääs 
ridklubb i söndags. Nästa 
omgång går i Sjuntorp och 
finalen hålls i Bollebygd sista 
helgen i september.

– Och hemmahopparen, Johanna Olsson, knep en sjätteplats

Johanna Olsson på hästen Romanique blev Ale-Jennylunds 
bästa par. De placerade sig på en sjätteplats i klassen 1,20. 
Den vanns för övrigt av Victoria Carlerbäck, OS-ryttare i 
fälttävlan.

Amanda Andersson från Kungälvs Hästsportklubb på hästen 
Amilton.

Vinnarlaget i dressyr. Ale-Jennylunds Vinnarlaget i dressyr. Ale-Jennylunds 
duktiga tjejer i dressyrlaget svarade duktiga tjejer i dressyrlaget svarade 
för en topprestation i Nääs och vann för en topprestation i Nääs och vann 
den första omgången. Från höger i bild: den första omgången. Från höger i bild: 
Malin Eriksson på Diva, Sara Wikman Malin Eriksson på Diva, Sara Wikman 
på Tellus och Josefin Malmgren på på Tellus och Josefin Malmgren på 
hästen Minscha.hästen Minscha.
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