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Förra helgen avgjordes omgång 3 och tillika final i Ponny-
dressyrallsvenskan, division 2 för Nedre Älvsborg i Alingsås.

Omgången vanns av Marks Ridklubb, tvåa blev Lilla Edets 
Ridklubb och trea Alingsås Ryttarsällskap. Men till våran 
stora glädje så vann LERK totalt före Alingsås och trean 
Mark.

I LERK:s lag red denna dag Amanda Aronsson på Lucky 
Lips, Malin Hammarström/Snobben, Ida Lagholm/Rakel och 
Sara Lundberg/Romea.                                 Lotten Aronsson

Lilla Edets Ridklubb 
totalsegrare

NÖDINGE. Lördag 31 
oktober avgörs Janne 
Heros Pokal i Alehallen.

Sju lag, där samtliga 
spelare har ett förflutet 
i Nol IK, kommer att 
göra upp om den heder-
värda titeln.

– Arrangemanget 
växer för varje år 
och det känns jätte-
kul, säger cupgeneral 
Marcus Lager.
Sista lördagen i oktober 
kommer Alehallen att bjuda 
på fotbollsnostalgi av bästa 
märke. Före detta aktiva spe-
lare i NIK drabbar samman 
i turneringen Janne Heros 
Pokal. Turneringsnamnet är 
tillägnat Nols eldsjäl under 
flera decennier, Jan Olsson, 
som med all sannolikhet 
kommer att följa dramat från 
läktarplats.

Initiativtagaren Marcus 
Lager har lyckats skapa en 
tradition, som växer sig 
starkare år från år. Den här 
gången har turneringen utö-
kats med ytterligare ett lag, 
med spelare födda företrä-
delsevis 1965-66.

– Profiler som Peter 

Nielsen, Nils Anders-
son, Thomas Kock, Ted 
Ceder och Stefan Karlsson 
kommer att visa upp sig för 
publiken. Bara det är värt ett 
besök till Alehallen, säger 
Marcus Lager.

Nytt för i år också att åskå-
darna erbjuds poängprome-
nad, det gäller stora som små. 
Vidare så har Marcus Lager 
samtalat med Nödinge SK, 
som kommer att hålla ser-
veringen öppen under hela 
dagen.

– Det är lika kul varje gång 
att få träffa gamla kompisar, 
spela fotboll och ha roligt 
tillsammans. Även publiken 
verkar uppskatta den under-
hållning som bjuds, säger 
Marcus.

Tidigare årgångar har 
Glenn Hysén respektive 
Thomas Ravelli agerat pris-
utdelare. Vem det blir denna 
gång vill cupgeneralen inte 
avslöja.

– Jag kan bara säga som så 
att det blir en mycket känd 
fotbollsprofil, som jag är oer-
hört glad och stolt över att ha 
kunnat knyta upp.

JONAS ANDERSSON

Snart dags för 
Janne Heros Pokal
– Fotbollsnostalgi av bästa märke

Cupgeneral Marcus Lager med den nya trofé som segrande 
lag i Janne Heros Pokal kommer att få lyfta. Arrangemanget 
äger rum i Alehallen lördagen den 31 oktober. I fjol stod P79 
Napoli som slutsegrare. Blir det månne en repris i år?

I måndags kvalificerade sig tre elever från Ahlafors Fria 
Skola till finalen av Skol-DM i hästhoppning. Det skedde på 
Klarebergs Ridklubb. AFS hade elva tjejer på plats i kvalet 
varav tre, Isabella Johansson, Mikaela Berntsson och Belin-
da Henricsson, lyckades ta sig vidare till finalen som avgörs 
i april nästa år. Ytterligare en elev, Elin Westberg, placerade 
sig men poängen räckte inte till final.

I förgrunden ses finalisterna Isabella Johansson, Mikaela 
Berntsson och Belinda Henricsson tillsammans med övriga 
deltagare från Ahlafors Fria Skola.

Finalhoppning väntar 
för Ahlafors Fria Skola

NOL. Nol IK vann 
serieepilogen mot Her-
mansby.

3-2 (2-2) blev slutre-
sultatet på Nolängen.

Segern innebar att 
NIK slutade femma i 
division 6 D Göteborg.

Efter två raka nederlag lycka-
des Nol IK:s herrar sätta 
punkt på årets fotbollssä-
song med en vinst i serieav-
slutningen mot Hermansby 
hemma på Nolängen.

– Skönt att vi kunde ta oss 
samman och avsluta med en 
seger, konstaterade Mattias 
”Careca” Hansson som 
inledde målskyttet för hem-
malaget.

– Jag befann mig vid den 
bortre stolpen och när bollen 
kom var det bara att dra till 
med vänstern, förklarar 
Hansson sin fullträff som 
betydde 1-0.

Anders Hedlund och 
Pierre Wigeborn var övriga 
målskyttar för Nol denna 
söndagseftermiddag.

Nol IK vann 
serieavslutningen

Pierre Wigeborn gjorde ett 
av målen i Nols segermatch 
mot Hermansby.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

NÖDINGE. Femte raka 
segern för Ale IB:s tjejer 
kom mot Älvstranden, som 
förra säsongen spelade kval-
spel till division 2. Slutresul-
tatet skrevs till 4-1 

Älvstranden är ett mycket 
rutinerat lag där flera spela-
re har division 1-erfarenhet, 
men som nu spelar i division 
3. Många trodde att gästernas 
rutin skulle bli en svår nöt att 
knäcka, men Ale visade upp 
ett fantastiskt spel där alla 
lagdelarna fungerade på ett 
föredömligt sätt genom hela 

matchen.
Resultatet, 4-1, kunde ha 

varit mer efter en väl genom-
förd match där hemmalagets 
unga tjejer på allvar visade att 
man är ett lag att räkna med 
i serien. Efter den femte raka 
segern gäller det att fokuse-
ra ännu mer inför helgens 
toppmatch hemma mot IBF 
Backadalen, som har tre raka 
segrar. Matchen mot Backa-
dalen spelas i Ale gymnasium 
nu på lördag.
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Ale IBF:s damer 
tog femte raka

SPORT FÖR ALLA!
TENNIS • BAMINTON • SQUASH
BORDTENNIS • GYM & SPINNING

MINIGOLF • INNEBANDY • RACKETSHOP

Boka tid online: www.alelyckanssportcenter.com
Tel 031-46 95 00, Gamlestadsvägen

Handbollsskolan 

BBolloll&&LekLek
För alla barn födda -00, -01 och -02

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
Älvängens Kulturhus - Onsdag 21 oktober

18.00 F98 ALE - KUNGÄLV
18.50 A-pojkar ALE - LYSEKIL

19.50 Dam div 4 ALE - BAFF
Älvängens Kulturhus • Torsdag 22 oktober

18.00 Herrjunior ALE - KÄRRA

19.30 Herr div 3 ALE - RYA
Sponsorer

LINEAR SOLUTIONS

Stöd
Astma- och Allergiförbundets

Barnallergifond

Pg 90 09 06-9
barnallergiaret.nu


