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ÄLVÄNGEN. Anki Her-
mansson tillhör en av 
landets främsta dam-
seniorer i golf.

För aleborna är Anki 
emellertid mest känd 
som gymnastikläraren 
på Aroseniusskolan, 
där hon arbetat sedan 
1979.

– Det finns inget VM, 
så att vinna Europa-
mästerskapet är det 
största man kan upp-
leva. Nu gäller det att 
kämpa vidare för att 
behålla platsen i lands-
laget, säger Anki Her-
mansson efter sitt livs 
andra EM-guld.

Anki Hermansson, 57, börja-
de spela golf när hon var 25 år. 
I tre decennier har hon varit 
medlem i Trollhättans GK, 
men representerar numera 
Stora Lundby GK där hon 
också ingår i styrelsen.

– Jag började med golf för 
sent för att kunna nå den rik-
tiga eliten. Det är därför som 
framgångarna har kommit nu 
på äldre dar, säger Anki till lo-
kaltidningen.

Golfare över 50
För golfare över 50 år finns en 
seniorklass där EM är den fi-
naste trofén. Anki Hermans-
son har varit bofast i landsla-

get sedan dag då hon fyllde 
50. Sitt första Lag-VM vann 
hon för fem år sedan.

– Det innebar en nytänd-
ning för mig som golfare att 
komma med i landslaget. Det 
är jättekul, säger Anki.

I slutet av sommaren hade 
Anki Hermansson lyckan att 
bärga karriärens andra Lag-
EM guld i Spanien. 14 natio-
ner deltog, däribland Frank-
rike som lagt beslag på titeln 
de senaste fyra åren.

Tuffa matcher
– Fransyskorna lyckades vi 
slå i semifinalen och i fina-
len blev det seger mot Hol-
land. Det var tuffa matcher, 
men oerhört roligt när vi stod 
som segrare, berättar Anki.

Nu är hon tillbaka i varda-
gen igen, som innebär gym-
nastik- och matematiklektio-
ner om vartannat på Arose-
niusskolan.

– Tänk vad åren går! Jag 
har snart varit på den här 
skolan i 30 år, säger Anki 
Hermansson.

Bara det är värt en 
medalj.

Svenska damseniorerna vann Lag-EM
– Anki Hermanssons andra guld i karriären

Anki Hermansson, till vardags lärare på Aroseniusskolan, var med och vann Lag-EM i golf 
för damseniorer. Mästerskapet avgjordes i Spanien i slutet av sommaren och var Ankis andra 
EM-guld i karriären.
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”Det lönar sig att åka några mil, för en bra affär!”

begagnat verkstadreservdelar plåt
däck

finans

ALAFORS. Det har 
skett en explosion 
av konstgräspla-
ner under de senaste 
åren.

I Göteborg ska 50 
konstgräsytor anläg-
gas fram till 2012.

Frågan är när Ale 
kommun får sin första 
konstgräsplan?

Ales fotbollsklubbar står i 
kö hos fritidskontoret för 
att visa sitt intresse och er-
hålla bidrag till kommu-
nens första konstgräsplan.

– Skepplanda BTK, 
Älvängens IK, Ahlafors IF, 
Nol IK och Nödinge SK 
har samtliga uppvaktat oss 
och förhört sig om möjlig-
heterna till att få en konst-
gräsplan. De är måna om 
att inte halka efter i den 
utveckling som sker i Gö-
teborgsområdet där konst-
gräsytor ploppar upp en 
efter en, säger Klas Arvids-
son på Ale Fritid.

När får Ale sin första 
konstgräsplan?

– Det kan jag inte med 
bestämdhet säga, men det 
finns med i den framtida in-
vesteringsbudgeten. Vi för 
diskussioner med Göte-
borgs Fotbollförbund, som 
också är angelägna om en 
utveckling i Ale, säger Klas 
Arvidsson.

Vilken förening ligger 
i dagsläget bäst till för att 
få en konstgräsplan?

– Det är många olika as-
pekter som ska värderas, så 
det är svårt att säga. Vi får 
se om den första konstgräs-
planen blir helt kommunal 
eller om den byggs i sam-
arbete med föreningslivet, 
avslutar Klas Arvidsson.

JONAS 
ANDERSSON

Konstgräs-
plan i Ale?

Ale kommun saknar fort-
farande konstgräsplan.

Dags för däckbyte?Dags för däckbyte?
Det fi xar jag!
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