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Lördagen den 31 oktober 
gick sista omgången av Pon-
nyallsvenskan division 2 i 
hoppning av stapeln på Ale-
Jennylunds RK.

Inför denna tredje och 
sista omgång ledde AJRK:s 
lag serien efter vinster i både 
omgång 1 och 2.

Dagen började med för-
klass i höjden LC (70-90 
cm). Lowisa Ridderskär 
med Surprise vann denna 
klass för kat B, Emmy 
Wessberg med Black and 
White blev trea.

Lowisa blev även placerad 
med C-ponnyn Millhouse, 
ekipage kom sexa i kat C.

Nu var det dags för lag-
klasen som denna omgång 
var i höjden LB (80-100 
cm). Först ut för AJRK var 
Lowisa Ridderskär med b-

ponnyn Surprise, ekipaget 
var felfritt i första fasen. 
Andra ekipage ut för AJRK 
var Emmy Wessberg med 
b-ponnyn Black and White, 
ekipaget slutade på 12 fel i 
första fasen. Tredje ekipage 
ut för AJRK var Alexandra 
Karlsson med b-ponnyn 
Pontus Pirat, ekiaget var fel-
fritt i första fasen. 

Nu var spänningen stor, 
skulle AJRK gå till en even-
tuell omhoppning eller 
inte? Fjärde ekipage ut för 
AJRK var Hanna Lander-
berg med d-ponnyn Caven, 
ekipaget slutade även de på 
12 fel i första fasen. AJRK:s 
totala resultat blev 12 fel.

Utav tio startade lag så 
var det endast Nuntorps 
HSK lag 1 som var felfria 
efter första fasen. Nuntorp 

HSK lag 1 vann därmed 
omgång 3 och AJRK blev 
2:a. AJRK:s andraplats gav 
laget 18 poäng och därmed 
vann laget serien totalt med 
58 poäng, 11 poäng före 
tvåan.

 Lowisa och Surprise 
vann lagklassen individu-
ellt för kat B, tätt följda av 
Alexandra och Pontus Pirat 
som kom tvåa. Lowisa blev 
även sjätteplacerad med C-
ponnyn Millhouse i denna 
klass.

Tävlingsdagen avsluta-
des med en LB med endast 
individuell start. Alexandra 
Karlsson med  Asgårds Sir 
Väs vann denna klass för kat 
B och Hanna Krook med 
Morgenzons Valentine kom 
trea i kat C.

Anna-Carin Karlsson

AJRK vann division 2 i Ponnyallsvenskan

Segerlaget från Ale-Jennylunds Ridklubb. Från vänster Lowisa Ridderskär på Surprise, 
Hanna Landerberg på Caven, Alexandra Karlsson på Pontus Pirat, Emmy Wessberg på Black 
& White.

ÄLVÄNGEN. Lottningen 
för årets upplaga av 
Alecupen är gjord.

På herrsidan blir det 
norr mot söder.

Damerna och junio-
rerna spelar en enkel-
serie där tabellettan 
står som slutsegrare.

Alecupen avgörs traditions-
enligt sista helgen före jul. 
I år är speldatumet satt till 
lördagen den 19 december 
och platsen är precis som de 
senaste gångerna Alehallen i 
Nödinge.

Alealliansen hade möte 
för ett par veckor sedan 
där klubbarna anmälde sitt 
intresse till respektive klass 
och där arbetsschemat fast-
ställdes. Lottningen ägde i 
vanlig ordning rum på lokal-
tidningens redaktion där 
Calle Carlsson och Johan 
Andréasson turades om att 
dra lappar ur skålen. Her-
rarnas gruppindelning fick 
följande utseende: Grupp 1: 
Surte, Bohus, Nödinge, Nol 
och FC Ale. Grupp 2: Ahla-
fors, Älvängen, Skepplanda 
och Alvhem. Norr mot söder 
skulle man enkelt kunna 
uttrycka det.

I den första gruppen lär 
det bli en vidöppen histo-
ria om vilka två lag som ska 
bärga semifinalplatserna. 
Vi tror att fördelen av hem-

maplan väger tungt och att 
Nödinge SK avancerar till-
sammans med fjolårsfinalis-
ten Nol IK.

Fifty-fifty
I grupp 2 är Ahlafors IF given 
etta, frågan är bara vem som 
får göra dem sällskap? Det är 
fifty-fifty mellan Älvängens 
IK och Skepplanda BTK där 
bästa dagsform fäller avgö-
randet.

I damklassen kommer fem 
lag till spel. Skepplanda och 
Ahlafors deltar med sina res-

pektive farmarlag, Alvhems 
IK och Ahlafors BK. Dess-
utom kommer Nödinge SK 
till spel. SBTK är givetvis 
skyhöga favoriter och lär av 
allt att döma ta hem titeln 
före Ahlafors IF.

På juniorsidan gör tre lag 
upp om segerpokalen. Ahla-
fors IF, Skepplanda BTK 
och Älvängens IK drabbar 
samman i en på förhand 
mycket oviss uppgörelse.

Alecupen har lottats
– Två givna favoriter i AIF och SBTK

CUPKOLL

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Calle Carlsson på Alekuriren lottar gruppfördelningen för 
de nio herrlag som deltar i årets upplaga av Alecupen, som 
spelas lördagen den 19 december.

Nu är det 
jul igen

LIFE Tomten kommer med paket 

till dig och dina nära och kära.  

Ge bort ett nytt liv till dem 

du håller kär

999:-
BRONSKORT

Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

1290:-
SILVERKORT

Grupp - Styrke - Konditionsträning
3 månaders kontantkort

299:-
Sol + Massage

10 sol + 10 vattenmassage
ord.pris 788:-

*Erbjudandet på Bronskort gäller ej Åby, Silverkort gäller ej Majorna & Åby 

Årets julklappar
Erbjudandet gäller tom 091223

Ring och boka ditt     
     träningskort idag


