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1000:-

Golfklubben som har allt
Ale Golfklubb

För ytterligare information  ring 0303-33 64 40
www.alegk.com

1000:-
resten av året

Spelrätt
inkl medlemsavgift

Bli medlem!Bli medlem!

Hjärtligt välkomna!

När: Torsdag kväll 15 okt kl 18-21
Kostnad: 400:-/pers (ord. pris 500:-)
Fika och frukt ingår.
Ingen anmälan – Drop in
Var: Ales Hälsobod, 
Göteborgsv 68, Älvängen.

BLODANALYS • DETOX

Erbjudande!
Blodanalys i Älvängen

Alemassören – Hellevi Lundberg 
Göteborgsvägen 68, 446 32 Älvängen.

Tel 0705-53 54 77 • alemassoren@hotmail.com

BLODANALYS

Blodet visar ditt

hälsotillstånd,

näringsbrister,

matsmältnings-

rubbningar, 

immunförsvar

m.m.
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Efter att ha vunnit den 
första omgången av Pon-
nyallsvenskan division 2 i 
hoppning var det dags för 
andra omgången. Den gick 
av stapeln på Melleruds rid-
klubb förra lördagen. Även 
denna gång bestod laget 
av Emmy Wessberg på b-
ponnyn Black and White, 
Lowisa Ridderskär på 
b-ponnyn Surprise, Alexan-
dra Karlsson på b-ponnyn 
Pontus Pirat och Hanna 
Landerberg på d-ponnyn 
Caven. Skulle tjejerna klara 
av den tuffa konkurrensen 
denna gång också? Precis 
som förra omgången var det 
12 lag att slåss emot.

Javisst, efter grundom-
gången där alla fyra ekipage 
från Ale-Jennylunds RK 
hade fina rundor med 0 fel 
och inom maxtiden visade 
det sig att bara två lag hade 
gått vidare till omhoppning. 
Förutom AJRK:s lag även 
Trollhättans Sportryttare lag 
1. Vinst igen eller en andra-

plats var alltså frågan.
Först ut var Emmy Wess-

berg och hon gjorde en fin 
0 runda, även Lowisa Rid-
derskär gick i mål med 0 fel. 
Alexandra Karlsson, tredje 
ryttare ut på banan, gjorde 
en snabb felfri runda och 
slutade även som trea indivi-
duellt i klassen. Även Hanna 
Landerberg gjorde en snabb 
felfri ritt och slutade som 

tvåa individuellt i sin klass.
Med samtliga fyra ekipage 

felfria båda i grundom-
gången och i omhoppningen 
med snabbaste tiderna hade 
AJRK:s lag vunnit igen.

Tredje och sista 
omgången avgörs på hem-
maplan på Jennylund den 31 
oktober.

Carolina Ridderskär

Ale-Jennylunds Ridklubb vann igen

Ale-Jennylunds RK segrande lag i Mellerud förra helgen. 
Från vänster: Lowisa Ridderskär på Surprise, Hanna Lan-
derberg på Caven, Alexandra Karlsson på Pontus Pirat och 
Emmy Wessberg på Black & White.

Ale Karate Club skördade 
stora framgångar i Riks-
mästerskapen i Kyokushin 
Union 2009. Fredag den 18:
e september åkte man upp 
med totalt 13 fighters, för-
äldrar och tränare till Gävle 
för att deltaga i Riksmäster-
skapen för Kyokushin Union 
2009. Efter att ha sovit ut på 
Wiklunds dojo i Gävle, så 
var det dags att tävla på lör-
dagsförmiddagen. Först ut 
var det Kata, rörelsemönster, 
tekniker mot en tänkt mot-
ståndare. 

Fem pallplatser resulte-
rade detta i. Ted, 7 år, lycka-
des med att i en av de större 
klasserna, totalt 22 deltagare 
upp till 11 år, att ta hem en 
tredjeplats. Lukas knep en 
andraplats, Simon en tredje-
plats, Fredrik en andraplats 
och Nermin plockade hem 
förstaplatsen i sina respek-

tive klasser.
I fight så var det riktigt 

spännande med många 
långa och hårda matcher, 
vilket resulterade i att Ted, 
Nermin och Petar tog hem 
förstaplatserna i sin respek-
tive klasser.

Totalt blev det fyra guld, 
två silver och två brons. Det 
får man sammanfatta som en 
lyckad insats, övriga fighters 
lyckades också väldigt bra, 
med placeringar strax utan-
för pallplats.

���

Ale Karate Clubs deltagare vid Kyokushin Union 2009. Stå-
ende från vänster: Fredrik, Anton, Simon, Mathias, Emelie, 
Nermin och Petar. Nedre raden från vänster: Ted, William, 
Lukas, Niklas, Marcus och Gustav.

NYGÅRD. LNIK:S 95-
96:or blev seriesegrare 
i division 9 Trollhättan. 
Västergötland har divi-
sionsspel som innebär 
att ju högre division du 
spelar i desto äldre är 
spelarna. Det är den 
näst högsta serien för 
14-åringar i Västergöt-
land.

Laget genomförde serien på 
ett imponerande vis. Man 
vann 13 matcher och spelade 
4 oavgjorda och fick bara 
en förlust på 18 matcher. 
Målskillnaden blev 47-12. 
Säsongens sista match spela-
des mot Lilla Edet i ett pre-
stigeladdat derby där LNIK 
drog det längsta strået och 
vann säkert med 2-0. LNIK 
släppte bara in två mål under 
höstsäsongen (nio matcher)! 
Man vann serien klart före 
Skoftebyn.

Laget har gjort en mycket 
bra säsong och alla som spelat 
har utvecklats enormt under 

året som gått. Återväxten 
i föreningen är med andra 
ord god. Några av killarna 
har redan i år spelat med 
juniorlaget och säsongen 
slutade också med att mål-
vakten Cristopher Jönsson 
blev uttagen i Västergötlands 
16-manna trupp inför match 
mot Värmland den 10 okto-
ber. 

Laget har en hög utveck-
lingspotential och ledarna 
kring laget är imponerade 
av killarnas utveckling under 
året som gått. Lagets ledord 
har under säsongen varit 
”Jaget före laget”!

Semifinal i Dana Cup
Lödöse/Nygårds P95/96 
spelade även Dana Cup i 
somras och nådde ända fram 
till semifinal i B-slutspelet, 
men där tog det stopp efter 
förlängning mot Älvsjö AIK. 
Innan dess hade man bese-
grat flera utländska lag av 
klass. I Dana Cup spelade de 
flesta lagen med pojkar födda 

95 och med tre överåriga 
(15-åringar) medan LNIK:s 
lag består av sex stycken 96:
or och en 97:a samt resten 
95:or. 

Det deltog cirka 100 lag i 
åldersgruppen pojkar 14 år, 
med lag från olika delar av 
världen. Bland annat fanns 
årets Gothia Cup-finalister 
”FC 35 Football school” från 
Georgien och Chivas Gua-
dalajara från Mexico med. 
Nivån på lagen var alltså 
mycket hög. 

LNIK:s lag saknade 
cuprutinen inledningsvis i 
gruppspelet. Allt eftersom 
kom dock laget in i turne-
ringen och hade man spelat 
som man avslutade kunde 
det lika gärna ha slutat med 
A-slutspel. LNIK blev femte 
bästa svenska lag i ålders-
gruppen i hela turneringen.  

Raimo Käkelä
Mattias Johansson

Jörgen Hermansson

Meriterande serieseger för 
Lödöse/Nygårds P95/96
– Imponerande stark höstsäsong

LNIK:s 95-96:or som tog hem guldet i division 9 Trollhättan. Från vänster stående: Emil An-
dersson, Eric Linde, Marcus Sköldén, Jimmy Mitteli, Adrian Pettersson, Robin Svendberg, 
Joakim Hermansson, Kim Larsson, Victor Käkelä, Raimo Käkelä (tränare).

Sittande från vänster: Mattias Johansson (lagledare) Jesper Lundblad, Rasmus Ydal, Filip 
Kannerholt, Christopher Jönsson, Albert Fejza, alexander Westberg, Rickard Sigestrand, 
Jörgen Hermansson (lagledare)

Saknas på bilden: Joakim Forsberg, Adam Brodd, Robin Larsson, Mikael Andersson och Se-
bastian Andersson.          Foto: Jonas Andersson

Stora framgångar för Ale Karate ClubStora framgångar för Ale Karate Club

Handbollsskolan För alla barn födda -00, -01 och -02

BBolloll&&LekLek
Skepplanda idrottshall kl 11.00 - 12.30 

Älvängens Kulturhus kl 13.30 - 15.00
Har ni frågor är ni välkomna att ringa Dennis på 0702-20 50 17

 www.klubben.se/alehf

- Älska handboll- Älska handboll

MATCHER
Skepplanda Sporthall • Söndag 11 oktober
09.00 P99 ALE - BJURSLÄTT
09.50 F99 ALE - SÄVEHOF
10.40 P99 ALE - BANÉR
11.30 F98 ALE - SÄVEHOF

Älvängens Kulturhus • Söndag 11 oktober

12.30 Herr div 3 ALE - NORDPOOLEN
13.45 Herr div 5 ALE - MAJORNA
14.45 Dam div 4 ALE - ÖHK
15.45 A-pojkar ALE - ÖNNERED
16.45 P95 ALE - SÄVEHOF


