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Kallblodsutställningen på Backamo, som är ett arrangemang 
på Bondens dag på Backamo, utfördes i år i hällande regn. 
32 hästar av raserna ardenner, fjord, nordsvensk, shire och 
tinker var anmälda. Domaren Elisabeth Ljungstorp bedöm-
de först hästarna i olika grupper efter hästens ålder och kön. 
En häst av varje ras går vidare för att tävla om BIR (bäst i 
rasen). När fem BIR är utsedda kommer man till tävlingens 
höjdpunkt, nämligen vem som blir BIS (bäst i show). 

Årets bäst rasenhästar blev ardennerfölet Vinett,  ägare Jan 
Ljungman, Vänersborg. Fjordstoet Nuxi, ägare Sven Jons-
son, Nol. Nordsvenskastoet Bronsina, ägare Charlotte och 
Carina Magnusson, Harestad. Shirevalacken Earl Grey, ägare 
Inger Borg-Richter och Per-Arne Richter. Tinkervalacken Na-
poteon van de Tukker, ägare Tommy och Kicki Hermansson.

Av dessa fina hästar utgick nordsvenskastoet Bronsina 
(bilden) med segern 41 poäng och BIS. Alla tappra utställare 
skall ha en eloge för att de ställde upp i det dåliga vädret. 

Kallblodsutställning på Backamo

När Veteran-EM i friidrott avgjordes i Malmö knep Heino 
Pontaunen från Nol ett guld i spjut. Heinos kast notera-
des till 31.28 meter, vilket räckte till seger i 75-årsklassen. 
Heino Pontaunen, som fyller 78 år i december, tar nu sikte 
på VM som avgörs i Lahtis nästa år.

Foto: Jonas Andersson 

Spjutguldguld till 
Heino Pontaunen

Torra 
juniorfötter

i höst/vinter

Vardag 10-19 
Lördag 10-15
Söndag 11-15

Timberland Mid
GoreTex. 
Två st färgkombinationer.
Stl 28-40.

4499:-99:-

Timberland
GoreTex. 
Stl 26-39

4499:-99:-

Adidas Winter Run
GoreTex.
Ord pris 699:- Stl 33-39.

4499:-99:-
NUNU

Nike Yucan
Vattenskyddad. Förr 599:- 
Stl 28-38.

HALVAHALVA
PPRISET!RISET!

299:-299:-
NUNU

Viking Hel GTX
GoreTex.
Ord pris 799:- Stl 28-41.

5599:-99:-
NUNU

Ale Torg 0303-973 01

Stl 28-35 med kardborre, Stl 35-39 med snörning

4499:-99:-

Adidas Cerro Mid
GoreTex.
Ord pris 699:- 

NUNU

Sponsor

- Älska handboll- Älska handboll

HandbollsskolanHandbollsskolan
BollBoll&Lek&Lek

Skepplanda lördagar

Pojkar 00-01 09.00 - 10.30
Flickor 00-01 10.30 - 12.00

Älvängens kulturhus lördagar

Pojkar 00-01 12.00 - 13.30
Flickor 00-01 13.30 - 15.00

Vill du vara med som ledare 
eller har du frågor?
Ring Håkan, 0706-25 49 92

www.klubben.se/alehf

SBTK-dam hoppade 
på segertåget igen
ULRICEHAMN. Skepp-
landas första och 
mycket oväntade för-
lust i förra omgången 
var en tillfällighet.

I söndags hoppade 
damerna på segertåget 
igen.

Laget utklassade Dal-
sjöfors U och tog sin   
15:e seger.

Det var ett revanschsuget 
Skepplanda som tog sig an 
inte helt lätta Dalsjöfors.

– Många av deras tjejer 
tränar med division ett laget 
och är fysiskt sett långt 
framme, men 
idag gör vi en 
av årets bästa 
matcher. Tje-
jerna ska ha 
allt beröm i 
världen för 
sitt sätt att spela boll. Det var 
riktigt roligt att se. Vägg-
spelen avlöste varandra och 
Therese Madsens lobbskott 
på halvvolley var matchens 
stora behållning, berömmer 

en helnöjd 
SBTK-
tränare, 
Stig Pers-
son.

De gul-
svarta da-
merna 
spelade ut 
hemma-
laget full-
ständigt i den första halvle-
ken. 4-0 var inte i överkant.

– Jennifer Thiel var på 
ett strålande humör och då är 
hon svårstoppad, säger Pers-
son om sin tremålsskytt.

Förra veckans nederlag 
mot Frisco var 
en tändvät-
ska som gav 
bästa tänkba-
ra effekt. Nu 
återstår bara 
två matcher 

innan seriesegern kan firas. 
Närmast väntar Timmele i 
årets sista hemmamatch nu 
på lördag.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

FOTBOLL
Div 3 Västergötland södra damer
Dalsjöfors U – Skepplanda 0-6

Stig Persson, 
guldtränare.


